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CURSO INTERMISSIVO
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Curso Intermissivo (CI) é o conjunto de disciplinas, ensinadas de acordo
com programas traçados em série de aulas e experiências teáticas, administradas à consciex depois de determinado nível evolutivo lúcido, durante o período da intermissão consciencial (Intermissiologia, Extrafisicologia), dentro do ciclo de existências humanas pessoais, objetivando o completismo consciencial (compléxis) da programação existencial (proéxis), na próxima vida intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo curso vem do idioma Latim, cursus, ―ato de correr, corrida; viagem; direção, fluxo; curso de um rio; serviço dos despachos imperiais; curso; marcha, andamento;
duração‖. Surgiu no Século XIII. O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, ―no
interior de 2; entre; no espaço de‖. O vocábulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio,
missionis, ―ação de enviar, remessa; missão‖, de mittere, ―deixar ir, partir; soltar, largar, lançar;
atirar‖. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. CI. 2. Curso Pré-ressomático. 3. Curso Pós-dessomático. 4. Curso
Extrafísico.
Neologia. As 3 expressões compostas Curso Intermissivo, Curso Intermissivo Elementar
e Curso Intermissivo Superior são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Curso de Conscienciologia. 2. Curso formal de universidade.
3. Tertúlia conscienciológica.
Estrangeirismologia: o Intermissarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à intermissibilidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a autoconvicção; a vivência intrafísica em dupla evolutiva; a maxiproéxis.
Parafatologia: o Curso Intermissivo (CI); o Curso Intermissivo pré-ressomático (primário); o Curso Intermissivo pós-dessomático (secundário); o Curso Intermissivo sofisticado;
o transe da segunda dessoma como pré-requisito ao Curso Intermissivo; a extensão do porão
consciencial como indício do nível do Curso Intermissivo; o Curso Intermissivo inconsciente (comum) ou rememorado (raro); os indícios do Curso Intermissivo; o Curso Intermissivo pessoal
presumível através das retrocognições; a rememoração das aulas e matérias do Curso Intermissivo; os Cursos de Conscienciologia como imitações humanas dos Cursos Intermissivos; a escolaridade extrafísica revivida; os cursos extrafísicos de admissão; o vestibular extrafísico para a ressoma; as excursões extrafísicas de aprendizagem; a dinamização extrafísica da autevolução; a inteligência evolutiva (IE) extrafísica; a aprendizagem extrafísica especializada; o nível escolar intermissivo do voluntário ou voluntária; o descarte das automimeses inúteis; o estudo pessoal do
incompléxis recente; o autorrevezamento multiexistencial; a Interlúdio.
III. Detalhismo
Teoriologia. Do ponto de vista da Experimentologia, a realidade dos Cursos Intermissivos
vem ampliar a filosofia educacional, lançando desafios às teorias contemporâneas de ensino, expli-
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cando ampla série de fatos envolvendo superdotados, precocidades, pessoas parapsíquicas, gênios,
alunos e professores em todas as linhas do conhecimento humano.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a intermissioteca; a proexoteca; a hiperespaçoteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Parapedagogiologia; a Extrafisicologia; a Préressomatologia; a Pós-dessomatologia; a Para-Historiologia; a Proexologia; a Holomnemônica;
a Autopesquisologia; a Projeciologia; a Definologia; a Parafatuística; a Parageografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as consciexes colegas do CI.
Masculinologia: o intermissivista; o ex-aluno do CI; os docentes extrafísicos; o amparador extrafísico; os voluntários das ICs; o inversor existencial agente retrocognitor inato; o conscienciólogo; o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a ex-aluna do CI; as docentes extrafísicas; a amparadora extrafísica; as voluntários das ICs; a inversora existencial agente retrocognitora inata;
a consciencióloga; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Curso Intermissivo Elementar = o primeiro curso primário da consciex
na intermissão; Curso Intermissivo Superior = o curso mais avançado da consciex na intermissão.
Taxologia. Dentro do universo da Proexologia, há duas categorias de programações
existenciais quanto ao Curso Intermissivo:
1. Técnica: a proéxis com o CI pré-ressomático, rememorado e aplicado por intermédio
dos atos na vida humana.
2. Instintiva: a proéxis sem o CI pré-ressomático, realidade antiquada e milenar.
Microminoria. Segundo a Parassociologia, quem concluiu o Curso Intermissivo pode
se considerar ser extraterrestre, ou esdrúxulo, nesta dimensão, neste Século XXI, devido à microminoria de consciexes com tal expressiva conquista evolutiva. Isso significa, portanto, superresponsabilidade cosmoética, evolutiva, assistencial.
Fins. Sob a ótica da Intrafisicologia, quem se aplicou ao Curso Intermissivo pré-ressomático assume o costume de colocar os fins habituais das pessoas como sendo meros meios,
incluindo aí a profissão, determinados cursos formais, certos empregos e outras aquisições e valores normalmente vitais ou essenciais aos cidadãos e cidadãs em geral. Neste caso, as conquistas
humanas tradicionais se tornam simples degraus passageiros para se alcançar patamares, objetivos
superiores e consciencialmente mais evoluídos.
Clivagem. Pelos conceitos da Mentalsomatologia, o Curso Intermissivo abre evidente
clivagem cultural evolutiva entre as conscins. É o maior agente discriminador, extrafísico, atuando sobre a Humanidade Terrestre. Esta situação vai se expandir ainda mais nos próximos séculos.
Perguntas. Eis duas perguntas simples do Curso Intermissivo avançado apresentadas
à consciência recém-chegada à intermissão pós-dessomática:
1. Alcoolismo. Você bebeu (álcool, drogas) quantos anos da vida intrafísica?
2. Obesidade. Você comeu (em excesso) quantos anos da vida intrafísica?
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Autorrevezamentos. Pela Evoluciologia, o Curso Intermissivo tem como escopo o desfrute produtivo da existência humana, dentro da evolução, catalisando os autorrevezamentos multiexistenciais.
Planejamento. No universo da Conscienciometrologia, o CI estabelece o planejamento
técnico detalhado com o evoluciólogo, de nova vida intrafísica na Terra.
Pararrealidades. No âmbito da Projeciologia, os projetores conscientes visitantes mencionam a existência de várias realidades extrafísicas: estabelecimentos de ensino paramateriais em comunidades extrafísicas; corpos discentes de consciexes estudantes residentes; consciexes prestes
a iniciar a ressoma personificando existências simuladas ao modo de ensaios teatrais; obras transcendentes de morfopensenes ou pensenes consistentes de co-criadores mentais evoluídos; instalações de duplicatas ou maquetes vivas (morfopensenes) de variados ambientes humanos.
Pré-requisitos. Pelos critérios da Ressomatologia, a consciex candidata à ressoma, admitida nos cursos intermissivos avançados de paraensino especializado, apresenta 4 características de competência ou pré-requisitos: alcançou a paradultidade intermissiva; passou pelo choque
consciencial da segunda dessoma; não experimenta vida humana trancada, sem projeções conscientes; não vive mais vida humana crítica, sujeita às transmigrações interplanetárias, extrafísicas,
para menor.
Currículos. Eis, na ordem alfabética, 25 temas de aulas e pesquisas supostamente integrantes dos currículos didáticos dos Cursos Intermissivos pré-somáticos, relevantes para a autocrítica da experimentadora ou experimentador lúcidos da Conscienciologia:
01. Abnegação. Autossacrifícios (autoimperdoador) mais heteroperdão (perdão in saeculum saeculorum) visando à dinamização do policarma na maxifraternidade.
02. AM. Autoconscientização multidimensional (epicon e hiperacuidade).
03. Aprendizagem. Exercícios conscienciais pré-ressomáticos ou intermissivos úteis.
04. Assistenciologia. Prática do parapsiquismo assistencial na intermissão.
05. Autoconsciência. Autoconsciência quanto à seriéxis, completude intrafísica (compléxis), inversão existencial (invéxis) e moratória existencial (moréxis).
06. Consciexologia. Prática das parapercepções lúcidas no período intermissivo.
07. Conscin. Prática da autoprojetabilidade lúcida, útil, no período intrafísico.
08. Cosmoeticologia. Fundamentos da vivência da Cosmoética na multidimensionalidade.
09. Evoluciologia. Abordagens extrafísicas versus abordagens intrafísicas e práticas
(teáticas) da problemática evolutiva da consciência.
10. Genética. Técnica consciencial de reconvivência sadia com a Genética.
11. Holochacralogia. Autodomínio energético da consciência (primener).
12. Holomaturologia. Manutenção da holomaturidade na matéria densa (somática).
13. Invexologia. Técnica avançada da inversão existencial (invéxis) e a dupla evolutiva.
14. Livre arbítrio. Técnica da maturidade no emprego do livre arbítrio pessoal.
15. Maxifraternismo. Prodigalidade humana versus maxifraternismo autoconsciente na
vida intrafísica e as automimeses já dispensáveis.
16. Mesologia. Técnica consciencial do autodomínio da Mesologia na Terra.
17. Multidimensionalidade. Obtenção da condição da intrafisicalidade universalista.
18. Neofilia. Técnica da dinamização das desrepressões pessoais na vida humana.
19. Ofiexologia. Prática do parapsiquismo assistencial no período projetado da conscin.
20. Policarmologia. Predisposições pessoais ao policarma vivenciado na Terra.
21. Reflexões. Melhoria das reflexões fundamentais da consciência em evolução.
22. Retrocognições. Dinamização das sondagens autorretrocognitivas intrafísicas e extrafísicas, lúcidas e sadias. Recordar com lucidez é evitar erros contumazes.
23. Serenologia. Fundamentos da vivência em definitivo do serenismo consciencial.
24. Tares. Serviço assistencial consolador (tacon) versus esclarecedor (tares).
25. Visitologia. Excursões curtas com equipes técnicas, organizadas pelo Orientador
Evolutivo, a outros planetas habitados e no estudo das transmigrações interplanetárias.
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Níveis. Há Cursos Intermissivos de níveis diversos. No Curso Intermissivo Avançado, de
alto nível, destacam-se 4 objetivos básicos: a autevolução, o desfrute produtivo da existência intrafísica, as tarefas evolutivas pessoais e o planejamento técnico da vida humana próxima.
Trafores. Há verdades, sugestões, rumores, boatos, meias-verdades e mentiras. Se você
deseja se inteirar do possível CI pessoal, analise com extrema autocrítica se evidencia, pelo menos, 5 destes 10 traços de personalidade (trafores) – aqui dispostos na ordem funcional – e qual
a profundidade, extensão, vigor e qualidade das manifestações em você:
01. Autoconfiança. Ausência íntima de dúvidas mortificadoras quando adulto.
02. Autoconscientização. Certeza de possuir o senso da imortalidade, a consciência da
vida eterna, dentro de si, na essência do microuniverso pessoal.
03. Priorização. Aspiração entranhada quanto ao aproveitamento útil da atual existência, buscando discernimento, conhecimento geral e o autoconhecimento maior.
04. Seriexologia. Aceitação natural, íntima, da teoria da seriéxis como fato pacífico, incorporado à existência do dia a dia.
05. Hiperacuidade. Vivência de inspirações iluminadoras (ideias inatas) sobre o próprio destino, a carreira profissional pessoal (proéxis), ou a vida humana em si (seriéxis).
06. Automotivação. Automotivação espontânea para pesquisas e desempenhos de práticas energéticas e parapsíquicas beneficentes ou assistenciais.
07. Parapercepciologia. Autopercepções anímicas e parapsíquicas esporádicas, porém
convincentes e pacificadoras para si próprio.
08. Proexologia. Intuições indefinidas, mas persistentes, sobre alguma tarefa existencial
importante (proéxis) a ser realizada ou em franco desenvolvimento.
09. Autorretrocognições. Autorretrocognições lógicas, coerentes, definidoras e enriquecedoras. As retrocognições doentias compõem o catálogo das auto-omissões deficitárias.
10. Omninteração. Identificação pessoal e autoconsciente quanto ao Cosmos, à vida
e à ordem no Universo, existente sob controle permanente de consciexes evoluídas.
Retoques. Se você não identifica no próprio microuniverso consciencial estes trafores
e, apesar disso, insiste em fazer CI na próxima intermissão, não desanime. Os CIs evoluem constantemente, e são acessíveis a todas as consciências motivadas. Dê os primeiros passos para alcançar tal objetivo. Retoque a existência aplicando a máxima força de vontade na correção de
equívocos pessoais, desde já. O direito de conhecer a si mesmo, e agir sobre si, é intransferível
e personalíssimo.
Pré-serenões. O CI para consciexes pré-serenonas é composto por amplo corpo discente
de variado elenco de ex-conscins (ex-homens e ex-mulheres), ao modo destes 7 perfis:
1. Alquimistas. Ex-alquimistas pioneiros da Ciência Convencional; ex-enciclopedistas.
2. Assistentes. Ex-personalidades interassistenciais de todas as épocas.
3. Cidadãos. Ex-cidadãos e ex-cidadãs, mais lúcidos, de todas as Sociedades Intrafísicas (Socins), através dos milênios da História Humana.
4. Filósofos. Ex-filósofos da Grécia Antiga (Helenismo) de múltiplas linhas de cognição.
5. Gênios. Ex-gênios da humanidade ou os gigantes dos séculos, em geral.
6. Iniciados. Ex-iniciados, parapsiquistas não-fanáticos, de todos os gêneros de seitas
e religiões.
7. Inventores. Ex-inventores, descobridores e heuristas criativos, benfeitores da Humanidade.
Parapedagogiologia. Sob o prisma da Parapedagogiologia, o Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), e todas as ICs, praticamente foram criados em função
dos Cursos Intermissivos, sendo os docentes humanos agentes retrocognitores (catalisadores) dos
ex-alunos, agora conscins, buscadores das ICs com interesses e objetivos afins.
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Recíproca. Contudo, a recíproca também é verdadeira: os Cursos Intermissivos estão
mais enriquecidos, do ponto de vista direto, vivencial, em função também do IIPC e das ICs, porque hoje as gerações novas de estudantes extrafísicos dos CIs encontram nas visitas constantes às
atividades, eventos e realizações da Conscienciologia, a possibilidade de observação de outro curso prático quanto às experimentações intrafísicas, a finalidade essencial dos CIs.
Testemunhas. Por isso, os voluntários componentes da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI), incluindo todas as ICs ativas, são observados e analisados,
o tempo todo, por testemunhas extrafísicas chegando, estatisticamente, na média do dobro de
consciexes-alunos-ouvintes em relação ao número de conscins-alunos-regulares.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o Curso Intermissivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
2. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
3. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
4. Interlúdio: Parageografologia; Homeostático.
5. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
6. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
7. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

QUEM ADMITE AS HIPÓTESES DA MACROSSOMÁTICA
E DA PARAGENÉTICA COMO REALIDADES, MESMO
AINDA NÃO PESQUISADAS PROFUNDAMENTE, EVIDENCIA
TER FEITO O CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO.
Questionologia. Você participou de Curso Intermissivo pré-ressomático? Quais as evidências alcançadas por você para esta convicção? Dentro das faixas do grupocarma, você veio de
qual nível de CI: do avançado, do mediano ou do rudimentar?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 55, 61, 64, 93, 163, 189 e 215.
02. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 75.
03. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 54, 84, 86, 106, 111, 112, 143, 169, 177,
189 a 191, 197, 318, 335, 355, 401, 463, 466, 490, 542, 549, 828, 835 e 1.099.
04. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 15, 73, 84 e 100.
05. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 12, 18 e 127.
06. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 60 e 88.
07. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 22.
08. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 14 a 16, 21, 41 e 124.
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09. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 123 e 124.
10. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 817
a 821.
11. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia;
Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 189, 204, 218, 451, 484, 563, 565, 596, 597, 603, 604, 609, 616, 678, 690, 702 e 706.
12. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 13.
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CURUPIRA
(POLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O curupira é o ente fantástico, segundo a crendice popular, habitante das
matas, indígena ou tapuio cujos pés apresentam os calcanhares para diante e os dedos dos pés para trás.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo curupira vem da língua Tupi, kuru’pira, ―diabo, entre os indígenas; na crendice popular, ente fantástico que vive nas matas, tem os pés voltados para trás‖.
Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Currupira. 2. Enganador. 3. Político brasileiro corrupto. 4. Político
retrógrado.
Neologia. Os 3 vocábulos maxicurupira, megacurupira e minicurupira são neologismos
técnicos da Politicologia.
Antonimologia: 1. Cacique. 2. Indígena honesto. 3. Político honesto. 4. Político progressista.
Estrangeirismologia: o Brasil dos curupiras do renangate; a negação ad nauseam dos
políticos venais das próprias ilicitudes políticas.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do sensacionismo subumano ou protorreptiliano.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da patopensenidade; os patopensenes; o Brasil dos
curupiras do Partido dos Trabalhadores; o coronelismo do Terceiro Milênio.
Fatologia: os pés às avessas; a caminhada para trás; os vieses do atraso; o ato de deixar
o rastro de mentira; o pensamento curupira; o país curupira; a política curupira; o campo da política brasileira minado pelos curupiras; o regressismo político; a mesquinhez do coronelismo medievalesco; a quadrilha dos curupiras enganadores; a mentiraria política brasileira; a dificuldade dos
líderes políticos admitirem os próprios erros; a fuga à retratação pessoal e grupal; o baixo clero da
Câmara dos Deputados do Brasil; o baixo clero do corporativismo do Senado do Brasil; a regressão da mentalidade dos políticos ao Século XVI; o desmanche das instituições; os inimigos da democracia; a antiética; a anticosmoética; o fato de os politiqueiros brasileiros, em grande maioria,
acreditarem e vivenciarem as lendas populares através do populismo; a autodepravação das lideranças; a corrosão do caráter; a traição despudorada contra os eleitores; o destaque da posição do
Brasil no Índice Internacional de Corrupção; a operação curupira da Polícia Federal brasileira
na Amazônia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: a ausência do princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Binomiologia: o binômio reeducação-ressocialização; o binômio incompléxis-melex.
Trinomiologia: o trinômio patológico Corrupcionismo-Corruptologia-Corruptocracia.
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Polinomiologia: o polinômio Primeiro Mundo–Segundo Mundo–Terceiro Mundo–Quarto Mundo; o polinômio politiqueiro leniência do Presidente da República–prepotência do Presidente do Senado–conivência do Congresso–impotência do povo.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção.
Politicologia: a corruptocracia.
Legislogia: a lei do gersismo.
Mitologia: a materialização política do mito do curupira.
Holotecologia: a politicoteca; a folcloroteca; a patopensenoteca; a absurdoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Politicologia; a Historiografia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Parapatologia; a Enganologia; a Corrupciologia; a Cosmoeticologia; a Folclorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o curupira; os pseudo-heróis de pés virados; os falsos ícones de calcanhares para a frente; o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o intelectual; o homem político; o enganador; o malandro; o espertalhão; o político jurássico; o cúmplice das maracutaias
políticas; o autocorruptopata; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a curupira; a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a intelectual; a mulher política jurássica; a comparsa das quadrilhas administrativas; a autocorruptopata;
a cética otimista cosmoética (COC).
Hominologia: o Homo sapiens kurupira; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens
consreu; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens vulgaris;
o Homo sapiens amoralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicurupira = o deputado federal, brasileiro, quando enganador, regressivo; maxicurupira = o senador brasileiro, quando enganador, regressivo; megacurupira = o presidente da República do Brasil, quando enganador, regressivo.
Historiografia. No dia histórico, 12 de setembro de 2007, importa registrar para a posteridade, a maior onda de vergonha percorreu todo o Brasil com a absolvição, em sessão secreta
e voto secreto, em Brasília, do curupira Presidente do Senado Brasileiro, na ocasião, José Renan
Vasconcelos Calheiros (1955–), o Ali Babá junior, perpetrada pelos 40 senadores, politiqueiros,
corruptos, vendidos, da Casa, assimilando e mantendo a corrupção generalizada e institucionalizada, em nível federal, sob a gestão e assistência do pior Presidente da República do Brasil, de todos os tempos, o inepto curupira-mor Luiz Inácio Lula da Silva (1945–), o Ali Babá senior, fundador do nefasto PT, ou Partido dos Trabalhadores, também a pior organização política da História do Brasil, e defensor dos outros 40 politiqueiros, corruptos, mensaleiros. Tal fato coroou a baratrosfera brasileira dominada por mais de 100 escândalos na mesma gestão, reunindo duas instituições políticas, 2 presidentes e 80 mafiosos e marginais eleitos pelo povo iludido da massa humana impensante. Ocorreu, assim, por meio do compadrio do toma-lá-dá-cá, a materialização histórica do projeto do PAC: Programa de Absolvição do Calheiros.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o curupira, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
03. Ato clandestino: Conviviologia; Neutro.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
07. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
08. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
09. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.

SOMENTE A MELHORIA DO NÍVEL DE QUALIDADE DA
REEDUCAÇÃO POLÍTICA GENERALIZADA, A PARTIR DOS
ELEITORES, PODE ELIMINAR A POLITICAGEM CURUPIRA,
RETRÓGRADA, DO BRASIL, NO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Você, eleitor ou eleitora do Brasil, já votou em candidato político curupira? Você emprega a racionalidade na escolha dos candidatos políticos durante as eleições?
Bibliografia Específica:
1. Cascudo, Luís da Câmara; Dicionário do Folclore Brasileiro; Coleção: Terra Brasilis; pref. Antônio Balbino; 930 p.; 301 citações; 8 enus.; 29 fotos; 10 ilus.; 12 partituras; glos. 3.053 termos; 19 x 11,5 x 4,5 cm; br.; 3 a Ed. rev.
e aum.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 1972; páginas 332 a 334.
2. Costa, Rosa; et al.; Renan escapa da Cassação com Ameaças e a Ajuda do Planalto; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 128; N. 41.603; Seção: Nacional / Operação Alagoas; 1 cronologia; 2 enus.; 1 esquema; 2 estatísticas; 2 fichários; 31 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; 13.09.07; primeira página (manchete) e páginas A 4 e A 12.
3. DaMata, Roberto; Andando de Costas; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXXIII; N. 27.071; Seção: Opinião; 1 site; Rio de Janeiro, RJ; 19.09.07; primeira página (chamada) e página 7.
4. Folha de S. Paulo; Redação; Absolvido em Segredo: O Dia em que o Senado livrou Renan Calheiros da
Cassação é Um Momento Vergonhoso na História do Legislativo Brasileiro; Editorial; Jornal; Diário; Ano 87; N. 28.652;
Seção: Opinião; São Paulo, SP; 13.09.07; página A 2.
5. Freitas, Janio de; et al.; Senadores absolvem Renan (Sessão Secreta: Presidente do Senado escapa da Cassação por 40 Votos a 35 e 6 Abstenções); Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 87; N. 28.652; Seção: Brasil; 3 cronologias; 3 enus.; 2 estatísticas; 4 fichários; 93 fotos; 6 ilus.; 1 tab.; São Paulo, SP; 13.09.07; primeira página (manchete) e páginas A 4, A 6 e A 12.
6. Gazeta do Paraná; Redação; Brasileiros Não confiam no Governo e Políticos (Instituições Públicas são
Desanimadoras); Jornal; Diário; Ano XVI; N. 5.319; Seção: Instituições Públicas; 3 estatísticas; 1 foto; 5 gráfs.; Cascavel, PR; 28.09.07; primeira página (manchete) e página 8.
7. Idem; Redação; Depois de Tumulto, 40 inocentaram Calheiros; Jornal; Diário; Ano XVI; N. 5.304; Seção:
Política / Quebra de Decoro; 2 fotos; Cascavel, PR; 13.09.07; primeira página (manchete) e página 3.
8. Vasconcellos, Gilberto; A Ideologia Curupira: Análise do Discurso Integralista; pref. Florestan Fernandes; rev. Maria Thereza Pinheiro de Almeida; 208 p.; 4 caps.; 347 notas de rodapé; 233 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora
Brasiliense; São Paulo, SP; 1979; páginas 144 a 168.
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CURVA W
(ADAPTACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A curva W é a linha sequencial metafórica, com a forma dessa letra, experimentada pela conscin estrangeira, homem ou mulher, ao vivenciar o duplo choque cultural, na
saída e no regresso ao país de origem, passando por diferentes estágios de adaptação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo curva é o feminino do termo curvo, derivado do idioma Latim,
curvus, ―curvo; curvado; arqueado; dobrado; empenado‖. Surgiu no Século XIV. O sinal alfabético W é de uso restrito para estrangeirismos. No caso empregado no título, é a letra a qual remete
ao movimento experienciado pela conscin em viagem ao estrangeiro.
Sinonimologia: 1. Ciclo adaptativo do expatriado. 2. Choque cultural de ida-e-volta.
Neologia. As 3 expressões compostas curva W, curva W dominada e curva W escravizante são neologismos técnicos da Adaptaciologia.
Antonimologia: 1. Adaptação cultural. 2. Choque da ressoma.
Estrangeirismologia: o way of living; o living abroad; o live and laugh approach;
o coaching intercultural; o guanxí bom; o blat inevitável; o kone; o networking; o home sweet home; a manutenção do no stress; a open mind; o locus de controle interno; as coleções elucidativas
Culture Smart e Culture Shock.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às diferenças culturais impactantes.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Curva
W: inexperiência. Adaptação: flexibilidade consciencial. Interculturalidade: cognição interativa.
Coloquiologia: fase do turista; altos e baixos; nada é para sempre; isso também passa;
viver 1 dia após o outro; relaxe e aproveite; quando 1 não quer 2 não brigam; etnia e gênero são
secundários à consciência; em Roma, seja romano; sentir-se em casa em qualquer lugar.
Filosofia: o Abertismo; o Cosmopolitismo; o Poliglotismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da adaptabilidade; a rigidez pensênica; a pensenidade formatada; os etnopensenes; a etnopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a fôrma holopensênica; a reação da conscin em diferentes holopensenes; o choque holopensênico duplo.
Fatologia: a curva W; o duplo U; a oscilação adaptativa no Exterior e no retorno ao próprio país; o choque de realidades; as alterações emocionais; os desajustes sociais; a necessidade
da reciclagem consciencial; a mudança de abordagem da vida; a nova leitura do mundo; os neocomportamentos; as neoexperiências; as neointerações; os neoaprendizados; o traquejo internacional; a adequação satisfatória ao contexto cultural.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energoparapsíquica; as autorretrocognições; a projetabilidade lúcida; os parafenômenos esclarecedores; o amparo extrafísico de função; os reencontros multiexistenciais providenciais; as inspirações
extrafísicas; o assédio extrafísico de função; a desassimilação energética; a Higiene Consciencial;
a autoblindagem energética; a prática da tenepes; o resgate das ideias do Curso Intermissivo (CI);
a conexão com a paraprocedência.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo preconceito-antipatia; o sinergismo autassédio-dificuldade; o sinergismo entre parceiros evolutivos; o sinergismo trafar-percalço; o sinergismo intercompreensão-convivialidade; o sinergismo ocupação-distração; o sinergismo exercícios físicos–
–equilíbrio emocional; o sinergismo doação-recebimento.
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio do traforismo; o princípio da maturidade consciencial; o princípio da oportunidade evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando os valores do indivíduo em meio diferente ao habitual.
Teoriologia: a teoria das reurbexes; a teoria da proéxis; as teorias socioculturais.
Tecnologia: as técnicas antichoque cultural; as técnicas interculturais; as técnicas de
tratamento para a conscin inadaptada; a técnica do perdão antecipado.
Voluntariologia: os voluntários internacionais espalhados pelo mundo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Viajantes Internacionais.
Efeitologia: os efeitos nosográficos de não poder sair de onde se está; os efeitos terapêuticos dos reencontros multiexistenciais positivos; os efeitos agravantes da patologia sem tratamento; os efeitos traumáticos do choque cultural; os efeitos benéficos da interassistencialidade.
Neossinapsologia: a necessidade de criar neossinapses para viver em cultura diferente;
a reciclagem das retrossinapses fossilizantes.
Ciclologia: o ciclo da adaptação internacional; o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo dos
desafios evolutivos.
Enumerologia: a inadaptação alimentar; a inadaptação social; a inadaptação ambiental; a inadaptação profissional; a inadaptação comunicativa; a inadaptação higiênica; a inadaptação afetiva.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio consciencialidade-flexibilidade; o binômio higiene mental–fôlego consciencial; o binômio interação-integração; o binômio planeta-casa; o binômio dificuldade–ajuda técnica; o binômio mentalsomaticidade-autossuperação.
Interaciologia: a interação rigidez mental–intolerância; a interação nacionalismo-xenofobismo; a interação autassédio-heterassédio; a interação fantasia-frustração; a interação condicionamento cultural–amestramento consciencial; a interação egocentrismo-personalismo; a interação diferenças-divergências.
Crescendologia: o crescendo família consanguínea–família evolutiva–Humanidade–Para-Humanidade; o crescendo consciência comunitária–consciência nacional–consciência internacional–consciência planetária; o crescendo mudança de cidade–mudança de país–mudança
continental.
Trinomiologia: o trinômio falar-ouvir-refletir; o trinômio contato-troca-aprendizado;
o trinômio informação-prevenção-adequação; o trinômio conhecer-entender-interassistir.
Polinomiologia: o polinômio casa-pátria-vínculo-segurança; o polinômio entrosamento-pertencimento-acolhimento-satisfação.
Antagonismologia: o antagonismo aculturação / resistência; o antagonismo etnocentrismo / relativismo cultural; o antagonismo expectativa / decepção; o antagonismo enfrentamento da realidade / crise; o antagonismo depressão / interassistencialidade; o antagonismo fechadismo / participação; o antagonismo autoconflito / intercompreensão.
Paradoxologia: o paradoxo de o nativo sentir-se estrangeiro ao retornar ao país de origem; o paradoxo de a inadaptação anular a competência profissional no Exterior; o paradoxo do
viajante internacional sem pátria; o paradoxo de encontrar semelhanças nas diferenças.
Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado à adaptação cultural.
Filiologia: a conscienciofilia; a assistenciofilia; a adaptaciofilia.
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Fobiologia: a superação da neofobia; a extinção da xenofobia; o corte da fobofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da apriorismose; o combate às síndromes regressivas; a evitação da síndrome do negativismo.
Maniologia: a mania de comparar; a mania de criticar; a mania de reclamar.
Mitologia: a queda do mito do povo sem idiotismos culturais.
Holotecologia: a culturoteca; a biografoteca; a energoteca.
Interdisciplinologia: a Adaptaciologia; a Viajologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia;
a Cogniciologia; a Holomaturologia; a Psicossomatologia; a Reciclologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin viajante; a personalidade estrangeira; o ser forasteiro.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens desorientatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens migrator; o Homo sapiens multiculturalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: curva W dominada = a autossuperação do duplo choque cultural; curva
W escravizante = o adoecimento crônico causado pelo duplo choque cultural.
Culturologia: o multiculturalismo; o transculturalismo; a interculturalidade.
Choque. O choque cultural refere-se à desorientação psicológica experienciada por viajantes internacionais de culturas diferentes.
Sintomas. Eis 6 exemplos de sintomas apresentados por quem sofre de choque cultural,
listados na ordem alfabética:
1. Banzo.
2. Desgosto com nova cultura.
3. Doenças psicossomáticas.
4. Escapismo.
5. Hostilidade contra nativos.
6. Sensação de estar perdido.
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Dicas. Dentre posturas auxiliares para o viajante minimizar ou superar o choque cultural,
eis, na ordem alfabética, 8 orientações aos interessados:
1. Abstenção. Evitar tirar conclusões precipitadas ou tomar decisões impulsivas.
2. Ambiguidade. Saber lidar com a falta de respostas para tudo.
3. Aprendizado. Admitir o conhecimento de outra cultura como aprendizado contínuo.
4. Arredores. Inteirar-se, o quanto antes, dos arredores para sentir-se mais seguro.
5. Compreensão. Buscar compreender os nativos a partir da cultura deles.
6. Confiança. Ter confiança na capacidade de autossuperação e nas novas amizades.
7. Familiarização. Familiarizar-se, de início, com as tarefas da sobrevivência diária.
8. Flexibilidade. Procurar flexibilizar o modo de pensar, sentir e agir.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a curva W, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
03. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
04. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
05. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
06. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
07. Dupla cidadania funcional: Autexperimentologia; Neutro.
08. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
09. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
10. Idiossincrasia cultural: Multiculturologia; Neutro.
11. Imiscigenação: Parassociologia; Nosográfico.
12. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
13. Movimentação migratória: Sociologia; Neutro.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Viagens internacionais: Autorrecexologia; Neutro.

A CURVA W DEMONSTRA A DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO DAS CONSCINS ÀS VARIAÇÕES INTRAFÍSICAS REFERENTES ÀS DIFERENTES CULTURAS. O ACÚMULO DE VIVÊNCIAS INTERNACIONAIS POSSIBILITA TAL SUPERAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a curva W? Quais medidas profiláticas e terapêuticas conhece para minimizar ou eliminar os choques culturais?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour;
revisores Cathia Caporali; et al.; 308 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia;
miniglos. 106 termos; 1 tab.; 8 websites; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 113 e 114.
2. Rego, Arménio; & Cunha, Miguel Pina e; Manual de Gestão Transcultural de Recursos Humanos;
revisora Cláudia Abreu Antunes; 580 p.; 10 caps.; 289 enus.; 15 esquemas; 7 gráfs.; 12 ilus.; 632 refs.; 9 tabs.; 104 websites; 24 x 17 x 3,5 cm; br.; Editora RH; Lisboa; Portugal; 2009; páginas 281 a 339.
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DANÇA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dança é o conjunto de movimentos ritmados e sequenciais, praticados individualmente, ao modo emparceirado ou em grupo, geralmente acompanhado por música, passível de transmitir informações, emoções, sensações, descrever ou criticar contextos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra dança é de origem controversa, provavelmente do idioma Francês, danse. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Bailado; baile. 2. Sequência de movimentos somáticos ritmados.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo dança: dançador; dançadora; dançado; dançante; dançar; dançarina; dançarino; dançarinar; dançarola;
dançata; dançatriz.
Neologia. As duas expressões compostas dança básica e dança avançada são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Marcha bélica. 2. Marcha nupcial. 3. Ginástica Olímpica. 4. Pilates.
Estrangeirismologia: o plié; o développé; o passo de dança the lean e the moonwalk;
o estilo de dança robot.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à cinestesia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Dança: expressividade consciencial.
Coloquiologia: O ato de dançar conforme a música; o the point is the point.
Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – A dança de salão é a união de
2 corpos dançando ao modo de 1 só.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da cinestesia; o holopensene da unicidade cênica; o holopensene sinergético; o holopensene da mensagem semiótica; o holopensene da dramatização;
o holopensene da sedução holochacral; o holopensene da imaturidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; o holopensene da acriticidade; o pensene carregado no sen; o holopensene da carência afetiva; os nosopensenes; a nosopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; o holopensene automimético; o holopensene cênico; o holopensene dos diferentes estilos de dança; o holopensene interassistencial.
Fatologia: a dança; a autoconsciência corporal; a autexpressão através do movimento;
a dança pré-histórica e os rituais de sobrevivência; a dança expressando o sobrenatural e a Magia;
a dança enaltecendo as cerimônicas religiosas, políticas, militares, e artísticas; a dança nas feiras
abertas; a expressão dos valores culturais; a confiança entre os parceiros de dança; a dança nos casamentos festivos; a eurritmia sendo o ritmo próprio; o dia 29 de abril declarado o dia internacional da dança pela Unesco; a dança unindo fronteiras; a diversidade retratada no Festival de Dança
de Joinville (SC); a fundação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (1999), aplicando a cortesia nos corredores e a disciplina russa na sala de aula; o Balé Russo e o método Vaganova; o Royal Ballet School de Londres (1926); a Juilliard Dance School de Nova Iorque (1905); os
léxicos universais; a dança protagonizando reencontros; a dispersão consciencial e intelectual do
intermissivista siderado pela dança; o grupo Corpo referendando a dança contemporânea no Brasil; os trabalhos em equipe; a sapatilha de balé em consonância à forma do pé do bailarino; a dança auxiliando na superação de enfermidades somáticas e psicológicas; a intensidade dos treinos
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pré-apresentações; o sacrifício e a dor na busca da perfeição; os saltos e piruetas no balé sobrecarregando as articulações em até 3 vezes o peso do corpo; o estresse das competições; os emociogenismos; a dança auxiliando na formação de laços de amizade; a dança para crianças, estimulando
campos visuais, táteis, auditivos, afetivos, cognitivos e motores; a dança para idosos, estimulando
a saúde física e mental, desenvolvendo força, ritmo, agilidade, equilíbrio e flexibilidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paraevocações;
a sinergia do movimento grupal desassediando as conscins; as danças indutoras de semipossessões; as vampirizações sexuais; as iscagens na sala de aula; os parambientes nosográficos de dança; os parambientes interassistenciais de dança; a remissão das paraenfermidades; a vitalidade holossomática; os campos extrafísicos antiprostrativos; a energia das apresentações e dos musicais;
os desbloqueios holochacrais; as paraconexões interculturais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo comunicação não verbal–expressividade; o sinergismo
dança-música.
Codigologia: o código de ética dos dançarinos.
Tecnologia: a técnica do flow.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico
da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Grupalidade; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Psicomotricidade; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da
Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos nosográficos do excesso de treino; os efeitos da dança na autestima; o efeito da dança na desrepressão; o efeito da dança na vitalidade; o efeito da dança na postura somática; o efeito da dança na força presencial; o efeito da dança nas trocas energéticas no
convívio; os efeitos da dança na saúde.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir do efeito retroalimentador:
cinestesia, psicomotricidade, cognição e percepção; as neossinapses da dança estimulando o
metabolismo e a memória.
Ciclologia: o ciclo bem-estar–bom humor.
Enumerologia: a vestimenta; o make-up; o movimento; a postura; o passo; o espaço;
o compasso.
Binomiologia: o binômio interação-respeito; o binômio tempo-contratempo; o binômio
segurança-refinamento; o binômio felicidade-longevidade; o binômio realidade-fantasia; o binômio qualidade de vida–autonomia pessoal.
Interaciologia: a interação leitura da comunicação não verbal–leitura da esteticidade;
a interação corpo-movimento; a interação função motora–função psíquica; a interação luz
e sombra–novas tecnologias; a interação musical-sapateado; a interação liberdade de movimento–destreza somática; a interação rei do rock–rei do pop; a interação autovigília constante–intermitência do foco; a interação performance somática–expressividade somática.
Crescendologia: o crescendo dança clássica–dança moderna–dança contemporânea.
Trinomiologia: o trinômio leveza-flexibilidade-precisão; o trinômio concentração-equilíbrio-coordenação; o trinômio determinação-paciência-repetição; o trinômio dança-cor-música;
o trinômio inteligência somática–inteligência espacial–inteligência emocional; o trinômio linguagem corporal–linguagem musical–linguagem proxêmica; o trinômio inteligência espacial–inteligência interpessoal–inteligência intrapessoal; o trinômio campo emocional–campo social–
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–campo cognitivo; o trinômio aprendizagem visual–aprendizagem cinestésica–aprendizagem auditiva.
Polinomiologia: o polinômio dança-coreografia-ritmo-musicalidade; o polinômio apreensão do estilo da música–apreensão do estilo do grupo–apreensão do estilo do parceiro–apreensão do estilo da dança; o polinômio inteligência-sucesso-romantismo-criatividade; o polinômio vitalidade-sensualidade-criatividade-afetividade.
Antagonismologia: o antagonismo expressividade / exibicionismo; o antagonismo maturidade / infantilismo; o antagonismo conscin empática / conscin alexitímica; o antagonismo flexibilidade / rigidez; o antagonismo apreciação da beleza / comocionalismo infantil; o antagonismo sensibilidade / erotismo.
Paradoxologia: o paradoxo da beleza adquirida através de sacrifícios somáticos.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a musicofobia; a agorafobia.
Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito da busca pela perfeição.
Holotecologia: a socioteca; a energoteca; a estiloteca; a convivioteca; a macrossomoteca; a somatoteca; a videoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Comunicologia; a Mesologia;
a Geneticologia; a Sociologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia;
a Energossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin dançarina; a conscin polivalente; a conscin bem humorada;
a conscin expressiva; a conscin enciclopedista; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o bailarino; o performer; o artista; o histriônico; o agente retrocognitor;
o comunicólogo; o parapsíquico; o amparador; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista;
o homem de ação; o compassageiro evolutivo.
Femininologia: a bailarina; a performer; a artista; a histriônica; a agente retrocognitora;
a comunicóloga; a parapsíquica; a amparadora; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista;
a mulher de ação; a compassageira evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens affectuosus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dança básica = os passos iniciais do aluno bailarino promissor na carreira; dança avançada = os passos de vanguarda, de maior demanda, tecnicidade, altivez, destreza
e empatia do bailarino profissional.
Culturologia: a cultura da performance; a cultura do Romantismo; a cultura da diversidade; a cultura da aparência.
Estilologia. Eis, em ordem alfabética, ao modo de exemplo, 38 estilos de dança, para
o pesquisador interessado:
01. Bachata. Surgiu nas favelas da República Dominicana, nos anos 60; dançada em
compasso quaternário, é resultado da mescla entre o bolero, o tango, o chá-chá-chá.
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02. Balé clássico. Surgiu na Itália, no Século XV, no contexto do Renascimento; utiliza
cenários, vestimentas e música de época.
03. Balé romântico. Surgiu na Europa, no Século XIX, no contexto do Romantismo,
o vestuário utilizado é a sapatilha de ponta, o corselete e o tutu. A bailarina expressa fragilidade,
leveza e doçura.
04. Bellydance fitness. Surgiu nos Estados Unidos. Une o fitness e a dança do ventre.
05. Biodança. Surgiu no Chile, nos anos 60, a partir de experimentos em hospitais psiquiátricos. Busca o resgate das sensações humanas. Também chamada de dança da vida.
06. Bolero. Surgiu em Cuba, em 1880. É considerado ritmo de raízes espanholas.
A dança possui movimento majestoso.
07. Break dance. Estilo de dança de rua, criado por afro-americanos em Nova Iorque,
na década de 70, normalmente dançado ao som do hip-hop.
08. Capoeira. Surgiu no Congo, no Século XIX através das danças e intrumentos de
percussão. Transformou-se em luta no Brasil durante a colonização da coroa portuguesa. Passos
livres ao som do berimbau e atabaque.
09. Chá-chá-chá. Surgiu em Cuba, nos anos 50, quando 1 grupo de congueiros foi
a Nova Iorque e transformou o jazz local. Dança semelhante à salsa utiliza menos marcações giratórias.
10. Charleston. Surgiu na cidade de Charleston, estado de Carolina do Norte, nos Estados Unidos em 1920, após a Primeira Guerra Mundial. As mulheres dançam utilizando saia e cabelos curtos. A dança utiliza movimentos de braços e projeções rápidas de pernas, estilo Cabaret.
11. Country dance. Surgiu em Nashville, Texas, nos Estados Unidos, no Século XVI.
Utiliza marcação forte e passos sincronizados.
12. Dança cigana. Considerada a mãe do flamenco. Caracteriza-se pela mescla de várias culturas e estilos por onde os ciganos passaram: Índia, Egito, Grécia, Turquia, Portugal, Espanha, Península Balcânica, Europa Central e Oriental. A dança mescla ritmos, ao modo de rumba,
salsa e dança do ventre. Utiliza passos fortes e marcados, acompanhada por castanholas, palmas
e sapateado.
13. Dança contemporânea. Surgiu no início do Século XX na Alemanha e nos Estados
Unidos, sendo forma de reação ao tradicionalismo do balé clássico.
14. Dança de roda (danças circulares). Desde a Antiguidade, sempre estiveram presentes nos nascimentos, casamentos, meditações, plantios e mortes. O círculo é forma geométrica
perfeita e simboliza a união.
15. Dança do ventre. Surgiu no Oriente médio e Ásia Meridional, aproximadamente
7000 a.e.c. Utiliza movimentos sinuosos, femininos, sensuais, pélvicos e abdominais, simulando
os movimentos da serpente. Tem por objetivo preparar a mulher para ser mãe.
16. Dança litúrgica. Dança de origem bíblica, praticada em cultos religiosos. Geralmente em grupo.
17. Forró. Surgiu no Brasil, na região Nordeste, no Século XIX. Dança de ritmo vivo,
rápido, possui vários estilos de giros entre os parceiros.
18. Foxtrot. Surgiu nos Estados Unidos, em torno de 1912. Faz alusão as danças primitivas de origem africana, imita movimentos de animais. Dança-se no sentido anti-horário, possui
movimentos longos e contínuos, semelhantes aos da valsa.
19. Funk. Surgiu nos Estados Unidos, na década de 60, quando afro-americanos retiraram a ênfase da melodia e intensificaram o ritmo do baixo e da bateria. Apropriado, em pouco
tempo, pelos moradores das favelas no Rio de Janeiro. Dança de ritmo sincopado.
20. Jazz. Surgiu nos Estados Unidos, nos anos 1930, através da cultura negra. Dança de
movimentos circulares, de rotação e giro do corpo. Os dançarinos apropriam-se de movimentos
do balé e dança contemporânea.
21. Lambada. Surgiu no Brasil, na década de 80. A dança foi influenciada pelo forró
nordestino, carimbó amazônico, guitarrada e cumbia e merengue latino-americanos.
22. Mambo. Surgiu em Cuba, na década de 80, a partir da combinação de estilos entre
a música cubana e africana.
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23. Merengue. Surgiu na República Dominicana, no início do Século XIX. Considerado
o primo da salsa. Dança de ritmo alegre, contagiante e passos fáceis.
24. Paso Doble. Surgiu na Espanha, no Século XVI. Utiliza compasso 2 / 4 e 6 / 8. Usado nas touradas.
25. Polca. Oficializou a dança de salão. Surgiu depois da Era Napoleônica, aproximadamente em 1880, no Império Austro-Húngaro. Caracteriza-se por pulinhos ritmados e rápidos, em
compasso binário.
26. Rock and roll. Surgiu nos Estados Unidos, na década de 40, a partir da combinação
entre a música country, música clássica, jazz e blues, ao som de vocal, bateria, baixo e guitarra.
A dança utiliza movimentos e passos rápidos.
27. Rumba. Surgiu em Cuba, a partir da chegada das tribos africanas trazidas pelos espanhóis. Dança em compasso binário e de ritmo complexo. Incorpora passos de flamenco de
maneira suave e descontraída.
28. Salsa. Surgiu em Cuba, em 1900. A dança mescla os ritmos afro-americanos: mambo, rumba e chá-chá-chá. É dançada em compasso quaternário.
29. Samba. Surgiu da mistura de ritmos africanos, criou raízes e se desenvolveu no Rio
de Janeiro. Movimentos rápidos, de estilo jocoso.
30. Sapateado. Surgiu na Holanda, no Século V. Os holandeses usavam sapatos de madeira para aquecer os pés e divertiam-se a partir dos sons produzidos. Na década de 40, o sapateado ficou conhecido mundialmente nos shows e teatros estadunidenses.
31. Shibu. Surgiu no Japão, no Século XIX. É chamada de dança do leque, a bailarina
recita poemas enquanto dança. A dança mescla artes marciais e cênicas.
32. Street Dance (dança urbana). Surgiu nos Estados Unidos, na década de 1930, a partir do Sapateado. Deu origem à cultura hip hop e a outros estilos de danças urbanas. A dança é livre e sem coreografia predeterminada.
33. Swing. Surgiu nos Estados Unidos, na década de 1930. Movimentos alegres e repetitivos. Estilo semelhante ao Jazz.
34. Tango. Surgiu no Século XIX, na Argentina. Movimento de passos marcados, fortes
e sensuais, traz a história dos prostíbulos da época frequentados por imigrantes europeus.
35. Valsa. A valsa deu origem às danças de salão. Surgiu em Paris, no final do Século
XVIII. Movimentos suaves, fluídos e contínuos.
36. West Cost. Surgiu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Movimenta-se em linha,
permite improviso entre os parceiros. Estilo semelhante ao swing.
37. Zouk. Surgiu no Brasil, a partir da lambada. A dança ganhou movimentos lentos
e sensuais.
38. Zumba (Zumba Fitness). Surgiu na América Latina. Incorpora passos de salsa, samba e danças latinas. Associada à perda de calorias e à ginástia aeróbica. Praticada em ritmo animado.
Atributologia. Eis, por exemplo, listados em ordem alfabética, 20 atributos de caráter
intraconsciencial e somático, estimulados a partir da prática da dança:
A. Atributos intraconscienciais.
01. Autoconfiança.
02. Bom humor.
03. Carisma.
04. Coragem.
05. Empatia.
06. Generosidade.
07. Interassistência.
08. Organização.
09. Perseverança.
10. Sistematização.
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B. Atributos somáticos.
01. Destreza.
02. Equilíbrio.
03. Flexibilidade.
04. Força física.
05. Força muscular.
06. Graciosidade.
07. Leveza.
08. Precisão.
09. Reeducação postural.
10. Vitalidade.
Patologia. A dança é ferramenta útil na manutenção da saúde e do corpo físico, porém
pode tornar-se desvio consciencial, ao modo de patologia, caso seja praticada sem comedimento
ou quando colocada em patamar superior ao desenvolvimento mentalsomático e interassistencial
da conscin intermissivista.
Oportunidade. Na organização de rotina util do intermissivista, a certeza íntima e a linearidade proexológica inserem a dança no contexto de oportunidade interassistencial e não em
fim, em si mesma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dança, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autarticulação comportamental homeostática: Autocoerenciologia; Homeostático.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
04. Coexistência sinérgica: Evoluciologia; Homeostático.
05. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
06. Conformática: Comunicologia; Neutro.
07. Dispersão intelectual: Dispersologia; Nosográfico.
08. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
09. Expressão facial: Comunicologia; Neutro.
10. Humor homeostático: Holomaturologia; Homeostático.
11. Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
12. QI social: Conviviologia; Neutro.
13. Relevo particular: Conviviologia; Neutro.
14. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
15. Soma: Somatologia; Neutro.

A DANÇA, COM O APERFEIÇOAMENTO DE ALGUNS
ATRIBUTOS HOLOSSOMÁTICOS, ESTIMULA SOBREMANEIRA A CONSCIN A SE EXPRESSAR E, NATURALMENTE,
A MELHORAR A AUTESTIMA E A FORÇA PRESENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já praticou, ou pratica, algum tipo de dança?
Quais conclusões chegou a respeito?
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Filmografia Específica:
1. Amor em Vermelho. Título Original: Moulin Rouge. País: EUA. Data: 2002. Duração: 126 min. Gênero: Romance musical. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco; & Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Baz Luhrmann. Elenco: Nicole Kidman; Ewan McGregor; John Leguizamo; Jim
Broadbent; Richard Roxburgh; Garry McDonald; David Wenham; Tara Morice; Jonathan Hardy; & Deobia Oparei Moon.
Produção & Roteiro: Baz Luhrmann; & Craig Pearce. Distribuidora: Fox Filmes. Outros dados: Vencedor do Oscar de
Melhor Figurino e Melhor Direção de Arte. Vencedor do Bafta de Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora
e Melhor Som. Sinopse: A história ocorre em 1899. O jovem escritor e poeta Christian desafia a autoridade do pai ao se
mudar para Montmartre, Paris, lugar amoral, boêmio, onde as pessoas são viciadas em absinto. No local o poeta é recolhido pelo pintor Toulouse-Lautrec e amigos, cujas vidas estão centradas no cabaré Moulin Rouge: mundo promíscuo,
contaminado pelo glamour, sexo, drogas, vitalidade e dançarinas de cancã. Christian se apaixona por Satine, a principal
estrela de Moulin Rouge.
2. Cisne Negro. Título Original: Black Swan. País: EUA. Data: 2010. Duração: 108 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Darren
Aronofsky. Elenco: Natalie Portman; Vincent Cassel; Mila Kunis; Barbara Hershey; Winona Ryder; Abraham Aronofsky;
Barbara Hershey; Benjamin Millepied; Janet Montgomery; & Kristina Anapau. Produção: Scott Franklin; Mike Medavoy; Arnold Messer; & Brian Oliver. Roteiro: Mark Heyman; Andres Heinz; & John McLaughlin. Música: Clint Mansell. Outros dados: Vencedor dos Prêmios Oscar e Bafta de Melhor Atriz. Sinopse: Beth MacIntyre (Winona Ryder),
a primeira bailarina da companhia, está prestes a se aposentar. O posto fica com Nina (Natalie Portman), possuidora de
sérios problemas pessoais, especialmente com a mãe (Barbara Hershey). Pressionada por Thomas Leroy (Vincent Cassel),
exigente diretor artístico, Nina passa a enxergar concorrência desleal vindo das próprias colegas, em especial Lilly (Mila
Kunis). Em meio a tudo isso, busca a perfeição nos ensaios para o maior desafio da carreira: interpretar a Rainha Cisne em
adaptação de "O Lago dos Cisnes". Ao mesmo tempo começa a entrar em contato com o próprio lado sombrio, prejudicando o equilíbrio psicológico.
3. No Balanço do Amor. Título Original: Save the Last Dance. País: EUA. Data: 2001. Duração: 125 min.
Gênero: Romance musical. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em
DVD). Direção: Thomas Carter. Elenco: Julia Stiles; Sean Patrick Thomas; Kerry Washington; Terry Kinney; Fredro
Starr; Julia Stiles; Sean Patrick Thomas; Terry Kinney; Fredro Starr; & Vince Green. Produção: Robert W. Cort. Roteiro: Duane Adler; & Cheryl Edwards. Distribuidora: Paramount Home Video. Sinopse: Promissora bailarina no ensino
médio, Sarah Johnson (Julia Stiles) manifestou o desejo de ser admitida na escola de balé de Juilliard. Sarah nesta primeira tentativa fracassou e, em seguida recebeu a notícia do acidente fatal da mãe, ocorrido pela pressa para chegar ao
tryout. Após a morte da mãe, Sarah vai morar com o pai (Terry Kinney). Na nova escola secundária, Sarah é a única menina de pele clara, fica amiga de Chenille e do irmão, Derek (Sean Patrick Thomas). Chenille convida Sarah para ir ao clube chamado Stepps Dance, onde iniciará as experiências com o ritmo hip-hop.
4. Ritmo Louco. Título Original: Footloose. País: EUA. Data: 1984. Duração: 90 min. Gênero: Musical.
Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Herbert
Ross. Elenco: Kevin Bacon; Lori Singer; John Lithgow; Dianne Wiest; Chris Penn; Sarah Jessica Parker; John Laughlin;
Elizabeth Gorcey; Frances Lee McCain; & Jim Youngs. Produção: Lewis J. Rachmill; & Craig Zadan. Roteiro: Dean
Pitchford. Fotografia: Ric Waite. Música: Dean Pitchford; Kenny Loggins; Miles Goodman; & Tom Snow. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Ren (Kevin Bacon), criado em Chicago, muda-se para o interior. No local identifica
a existência de visões conservadoristas e tradicionais do pastor responsável maior. O rock e a dança estão proibidos na
cidade. Ren, adora música e dança, e se apaixona pela filha do pastor, e terá de convencê-lo a repensar sobre a proibição.
O filme fez sucesso nos anos 80 e mistura rebeldia adolescente, música, dança, drama e romance.
Bibliografia Específica:
1. Ceribelli, Cinthia; Dança: Bem estar e Autoconfiança; 208 p.; 5 caps.; 186 enus.; 2 fotos; 176 ilus.; 1 tab.;
140 refs.; 25 x 20 cm; br.; Editora Livros Escala; São Paulo, SP; 2008; páginas 41 a 190.
2. Nanni, Dionísia; Dança Educação: Princípios, Métodos e Técnicas; 290 p.; 8 caps.; 186 enus.; 2 fotos;
176 ilus.; 17 tabs.; 140 refs.; 21 x 14 cm; br.; 4ª Ed.; Editora Sprint; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 53 a 126.
3. Perna, Marco Antonio; Samba de Gafieira: A História da Dança de Salão Brasileira; 212 p.; 10 caps.;
1 enu.; 19 fotos; 103 ilus.; 18 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Edição do Autor; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 117 a 137.
4. Sampaio, Flavio; Ballet Essencial; 208 p.; 6 caps.; 39 enus.; 1 foto; 82 ilus.; 1 tab.; 18 refs.; 25 x 20 cm;
br.; 3ª Ed.; Editora Sprint; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 21 a 57.
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F. M. C.

Enciclopédia da Conscienciologia

8004

DANO MORAL
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dano moral é o efeito de lesão a direitos e a interesses não patrimoniais,
seja de pessoa física ou jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária, com repercussões multiexistenciais para a vítima e o lesante.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo dano deriva do idioma Latim, damnum, ―dano; detrimento; prejuízo; perda‖. Surgiu no Século XII. A palavra moral procede também do idioma Latim, moralis,
‖moral, relativo aos costumes‖. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Prejuízo moral. 2. Malefício moral. 3. Aviltamento moral. 4. Estigma moral. 5. Ultrage moral. 6. Enxeco moral. 7. Dano extrapatrimonial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo dano:
danífica; danificação; danificador; danificadora; danificar; danífico; daninha; daninhador; daninhadora; daninhar; daninheza; daninho; danosa; danoso.
Neologia. As duas expressões compostas minidano moral e maxidano moral são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Benefício moral. 2. Ganho moral. 3. Proveito moral. 4. Melhoramento moral. 5. Incremento moral. 6. Legado moral. 7. Obvenção moral. 8. Dano patrimonial.
Estrangeirismologia: a teoria do id quod interest visando o retorno ao status quo ante,
na medida do possível; a turbatio animi do ofendido; o princípio do neminem laedere, pela paz
social; o right to be left alone, quanto ao esquecimento ou à privacidade; o zóon politikon; o bullyng; o mobbing.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento
quanto às consequências do dolo, da culpa e deficiente avaliação de riscos.
Citaciologia. Eis duas frases do jurista e escritor Pontes de Miranda (1892–1979),
justificando a indenizabilidade do dano moral: – O que faz a felicidade de alguém, quanto à saúde, à integridade física, à liberdade e à honra, é bem. O dano se há de ressarcir como se faz com
as dores que perturbam e diminuem a felicidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da anticosmoética; o holopensene pessoal patológico; os patopensenes; a patopensenidade; a intrusão heteropensênica; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; o holopensene da convivialidade desarmoniosa.
Fatologia: o dano moral; a amoralidade; o fato antijurídico de outrem; a ação ou omissão voluntária causadora do dano; a negligência ou imprudência causadora do dano; a difamação;
a calúnia; a injúria; a prática de ato ilícito; o exercício de atividade perigosa; o dano moral sofrido
pela coletividade; o nexo de causalidade; a aproximada reparação do dano moral; a prevalência
dos princípios do bom senso e razoabilidade na apuração do valor da indenização; a função preventivo-pedagógica da indenização para evitação do dano moral; a ênfase na dignidade humana
constante da Constituição Brasileira de 1988; a explícita contemplação de indenização por danos
morais na Constituição Brasileira de 1988; a responsabilidade civil sendo mecanismo de dissuasão de comportamentos antissociais; a responsabilidade objetiva; o grande número de ações judiciais de indenização por danos morais; a esfera personalíssima do titular; os atributos com o viés
moral ou espiritual individualizando a pessoa na Socin; a desonra e a dor decorrentes de atitude
injuriosa do lesante; os direitos da pessoa jurídica em relação a nome, segredos, criações intelectuais; o direito regressivo contra os causadores do dano; o erro judiciário; a dor física; o erro em
conjunto; a retratação; a satisfação in natura; a fungibilidade da obrigação de ressarcir o dano; as
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interprisões grupocármicas; a primazia da subcerebralidade; a leviandade evolutiva; os assédios
morais; a tendência de socialização dos riscos; o pretexto de dificuldade de apurar o quantum devido não obstando o dever de reparar o dano.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paravínculo consciencial de causalidade; os assédios interconscienciais; os retropreceitos morais primitivos, irracionais e anacrônicos enquanto herança de retrovidas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nocivo imoralidade-amoralidade; o sinergismo da perícia pessoal aliada à seleção do método adequado; o sinergismo decisão equivocada–intenção espúria; o sinergismo dentro da cumplicidade corporativa; o sinergismo Direito-Paradireito; o sinergismo dos 3 poderes da consciência vontade-intencionalidade-discernimento; o sinergismo
dos acertos grupocármicos; o sinergismo egoísmo-emocionalismo-irracionalidade; o sinergismo
erro–engano–omissão deficitária; o sinergismo irreflexão-desacertos.
Principiologia: o princípio da responsabilidade sem culpa; o princípio da pessoalidade;
o princípio da certeza; a aplicação criteriosa do princípio “na dúvida, abstenha-se”; a atenção
constante quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a ausência do princípio do posicionamento pessoal (PPP); a compreensão teática do princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da justiça penal universal; o princípio da moralidade; o princípio de os danos gerarem obrigações.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC); o Código Civil Brasileiro; o Código de Defesa do Consumidor; a irreflexão
quanto aos códigos de Ética Humana; a existência de códigos sociais anticosmoéticos.
Teoriologia: a teoria da robéxis; a teoria da reurbex; a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da autoconvivialidade; a teoria
do revertério comportamental; a teoria da evolução consciencial através dos autesforços.
Tecnologia: as técnicas para delimitação da margem de erro aceitável; a técnica da
Cosmoética Destrutiva; as técnicas espúrias de manipulação consciencial.
Voluntariologia: a laborterapia do voluntariado interassistencial; a interlocução sadia
da equipe de Apoio a Voluntários e Alunos (AVA); o voluntariado conscienciológico sendo facilitador do contragolpe evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Sexólogos; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia.
Efeitologia: os efeitos deletérios do dano moral.
Ciclologia: o ciclo interpresidiário algoz-vítima; o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros.
Binomiologia: o binômio fatos reais–interpretação dos fatos; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; a preferência pelo binômio renunciar direitos–cumprir deveres;
a priorização do binômio autorreflexão-autodiscernimento; o binômio (duo) conscin atratora–
–consciex evocada; o binômio (dupla) juiz-réu; o binômio (dueto) megassediador extrafísico–
–assediado intrafísico; o binômio (dupla) consréu dominadora–consréu dominada; o binômio
(duo) sedutor-seduzido; o binômio ação-reação.
Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação patológica má intenção–má índole; a interação anticosmoética algoz-vítima.
Crescendologia: o crescendo erro-correção.
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Trinomiologia: o trinômio inexperiência-irracionalidade-erro; o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio arrependimento-culpa-endividamento; o trinômio imaturidade-desafeição-psicopatia; o trinômio instinto-ignorância-obtusidade.
Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-autocriticidade.
Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo patologia humana
/ profilaxia humana.
Paradoxologia: o paradoxo do educador negligente; o paradoxo do lesante atuando enquanto agente do Direito.
Politicologia: as políticas reeducacionais; as omissões políticas; a autocracia; a egocracia; a assediocracia; a teocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação; a Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948; a Constituição Brasileira de 1988; o Estatuto do Idoso; o Estatuto da Criança e do adolescente; as leis extravagantes.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do túnel do carpo;
a síndrome de burnout; a síndrome da alienação parental.
Maniologia: a autocorrupciomania; a doxomania; a megalomania; a falaciomania; a tiranomania; a mania de manipular; a mania de perseguição.
Holotecologia: a socioteca; a argumentoteca; a autodiscernimentoteca; a conflitoteca;
a convivioteca; a criminoteca; a erroteca; a nosopensenoteca; a patopsicoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Antidiscernimentologia;
a Coerenciologia; a Desviaciologia; a Direitologia; a Falaciologia; a Heterassediologia; a Intencionologia; a Interprisiologia; a Jurisprudenciologia; a Trafarologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
interprisioneira; a conscin eletronótica; a consciência imatura; a miniconsciência; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin auto
e heterolibertadora.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o advogado; o mediador; o conciliador; o reconciliador; o juiz leigo; o procurador; o defensor público; o magistrado; o desembargador; o homem de ação; o heteroperdoador; o autoimperdoador.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a advogada; a mediadora; a conciliadora; a reconciliadora; a juíza leiga; a procuradora; a defensora pública; a magistrada; a desembargadora; a mulher de ação; a heteroperdoadora; a autoimperdoadora.
Hominologia: o Homo sapiens consreu; o Homo obtusus; o Homo sapiens vulgaris;
o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidano moral = o efeito brando da ação ou omissão não intencional
praticada por pessoa inexperiente em certa atividade; maxidano moral = o efeito intenso da ação
ou omissão intencional praticada por terceiro.
Culturologia: a cultura de evitar conflitos; a cultura da justiça restaurativa; a cultura
de reconciliação; a cultura de paz.
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Curiosologia. A Suíça, país conhecido pelo zelo dedicado ao sigilo, teria reclamado oficialmente de conhecida empresa multinacional de busca de dados informatizados porque obtinha
imagens intramuros e cercas, devido à altura da câmera, nas filmagens em 360 graus dos endereços focalizados.
Direitos. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 direitos e interesses cuja lesão é capaz de gerar dano moral podendo ser alterados e aumentados ao
longo do tempo em face da dinâmica da vida social:
01. Afeto. O abandono afetivo do pai, mesmo tendo a Justiça reconhecido a paternidade do filho.
02. Autoria. A venda de cópias de livros e publicações protegidas pelo direito autoral.
03. Bem-estar. A indiferença do empregador em zelar pelo bem-estar do empregado.
04. Boa-fé. A quebra da boa-fé, devendo em todo contrato, a par da obrigação principal, os contratantes zelarem pela lealdade, veracidade e informação.
05. Confiança. A publicação de notícia inverídica de lesão a consumidor, abalando
a confiança na pessoa jurídica.
06. Crédito. O protesto indevido de dívida.
07. Criação intelectual. A cópia e distribuição de programa de computador.
08. Dignidade. O assédio moral no trabalho.
09. Equilíbrio emocional. O furto de veículo de deficiente físico.
10. Esquecimento. A publicação do nome de alguém na condição de responsável por
delito pelo qual foi absolvido judicialmente.
11. Estética. O afeamento decorrente de cirurgia mal realizada.
12. Honra. A calúnia ou falsa atribuição de crime a alguém.
13. Imagem. O uso, sem autorização, da fotografia de alguém em anúncio.
14. Integridade física. O acidente em transporte, causador de perda de órgão ou
função.
15. Intimidade. A publicação de fotos íntimas subtraídas do celular da vítima, vedada
pela lei Carolina Dieckmann.
16. Justiça. A demora injustificada do processo judicial.
17. Liberdade. A atribuição funcional de trabalho análogo ao de escravo.
18. Moral. O assédio sexual no trabalho.
19. Nome. A falsa imputação de práticas desonestas à pessoa jurídica.
20. Personalidade. O afastamento do convívio social devido à vergonha, afetando o livre desenvolvimento da personalidade.
21. Privacidade. A revista corporal abusiva em lojas e / ou supermercados.
22. Psiquê. Os delitos sexuais deixando indeléveis marcas no psiquismo das vítimas.
23. Renome profissional. A acusação infundada de exercício ilegal de profissão.
24. Respeito. A ofensa verbal desrespeitando os direitos personalíssimos do empregado.
25. Saúde. A acidental contaminação pelo vírus HIV na transfusão de sangue.
26. Segredo. A quebra de sigilo bancário, fiscal, religioso e profissional.
27. Valores coletivos. Os prejuízos aos direitos dos participantes de consórcio para
aquisição de bens.
28. Valores difusos. A contaminação do ar da comunidade pelo mau funcionamento de
fábrica de papel.
29. Valores culturais. O direito à liberdade religiosa, de convicção e culto.
30. Vida. A morte por acidente culposo ou doloso.
Honra. Sob a ótica do lesado, historicamente as questões de honra, em especial, eram
enfrentadas sob a forma de vingança pessoal evoluindo para a composição voluntária e a repressão estatal.
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Prejuízos. Tratando-se de lesão de direitos, mormente de direitos de personalidade, causadora de sofrimentos físicos ou morais, perdas de consideração social, tais prejuízos não são
avaliáveis em pecúnia e a atribuição de quantia legitima-se pela ideia de compensação e não de
indenização.
Pacificação. A pacificação íntima do lesado, porém, somente será obtida pelo esquecimento, pelo perdão incondicional e pela compreensão lúcida dos mecanismos multidimensionais
da lei de ação e reação.
Autovigilância. As leis reguladoras das condutas humanas são os padrões de observância mínima pela conscin. Diante disso, por exemplo, as normas de trânsito estipulam as velocidades máximas de cada via porém não alertam: ―se a bola atravessa a rua, alguma criança pode logo
correr atrás‖. Portanto, é imprescindível a intenção cosmoética em todas as atividades, mesmo naquelas repetitivas, geradoras de procedimentos automatizados. E a maneira de concretizar essa
intenção é o emprego contínuo da atenção e da vigilância.
Reflexão. A evolução pressupõe altruísmo recíproco, indispensável para a higidez individual e grupal. Apesar da competição e das fragilidades humanas, a opção de cuidar dos outros
e de não os ofender deve prevalecer sempre. Agressivos e destrutivos, porque herdeiros dos efeitos das próprias ações ao longo dos milênios, o homem e a mulher de hoje podem utilizar-se da
inteligência, da vontade e do discernimento para mudar e evoluir.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dano moral, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajudante de algoz: Conviviologia; Nosográfico.
02. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
03. Assedin: Parapatologia; Nosográfico.
04. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
05. Idiotismo jurídico: Direitologia; Nosográfico.
06. Interação regressiva: Parapatologia; Nosográfico.
07. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
08. Irresponsabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
09. Paracriminologia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Pedofilia: Sexossomatologia; Nosográfico.
13. Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
14. Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Técnica da amparabilidade parajurídica: Paradireitologia; Homeostático.

A INDENIZAÇÃO CIVIL DO DANO MORAL, CONVENIENTE
À ORDEM SOCIAL, NÃO RECOMPÕE O ABALO ÍNTIMO,
PSICOLÓGICO, DO LESADO. TORNA-SE INDISPENSÁVEL,
DIANTE DA COSMOÉTICA, O ACERTO GRUPOCÁRMICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, toma cuidado nas atividades profissionais exercidas, evitando gerar riscos de dano a terceiros? Mantém atenta vigilância nas ações pessoais do
dia a dia?
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DARDANOLOGIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Dardanologia é a Ciência aplicada ao estudo da destruição pública, voluntária e anticosmoética dos excedentes da produção – produtos próprios para consumo – a fim
de permitir aos monopolistas manterem os preços elevados das mercadorias, dentro da Socin ainda patológica, quando movida pelo capitalismo selvagem.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo dardanário vem do idioma Latim, dardanarius, ―o comprador de
trigo e outros gêneros capaz de armazenar a mercadoria para encarecê-la ou proibir a livre comercialização‖. Surgiu em 1708. O elemento de composição logia, procede do idioma Grego, lógos,
―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Dardanismo. 2. Chatinagem. 3. Monopolismo. 4. Concorrência
ilegal.
Neologia. O vocábulo Dardanologia e as duas expressões compostas Dardanologia
Hortigranjeira e Dardanologia Frutariana são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Produção honesta. 2. Estocagem honesta. 3. Antimonopólio; antimonopolismo; antimonopolização; desmonopolização. 4. Concorrência legal. 5. Licitação honesta. 6. Mercado perfeito.
Estrangeirismologia: o dumping comercial; a holding.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a Dardanologia; o dardanismo; o concentracionismo; o perdularismo; o cartelismo; o capitalismo selvagem; o exclusivismo; o monopolismo; o monopólio; os desperdícios da
produção; os esbanjamentos dos alimentos básicos da população; a pena de morte imposta a cereais, legumes e frutas; os diálogos entre os produtores e os vendedores; os diálogos entre os produtores e as autoridades do governo; os protestos; o assanhamento da ganância; os privilégios ilegais; o império econômico individual; os negócios fraudulentos; o jogo sujo da desonestidade;
o alimento sadio atirado no despejadouro; o domínio completo do mercado; a queda inopinada de
preços; a restrição da concorrência; a antidiplomacia; a politicalha; a intolerância; as cartelizações
criminosas; a traficância; a máfia comercial; o açambarcamento; a exploração ardilosa; a anticosmoética; os negócios sem escrúpulos; as minorias sociais; os grupelhos comerciais; os lobismos;
os frutos do desacordo; a desassistencialidade; os idiotismos culturais; as culturas inúteis; os estoques; a estocagem; os silos; os acordos comerciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Holotecologia: a monopolioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; Somatologia; a Agricultura; a Economia; a Perdologia; o Desviacionismo; a Grupocarmologia; a Parapatologia; a Interprisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa velhaca; a pessoa inescrupulosa.
Masculinologia: o dardanário; o especulador; o monopolista; o concentracionista; o exclusivista; o tubarão; o tycoon; o atravessador; o açambarcador de mantimentos; o intermediário
anticosmoético; o chatim desonesto; o comerciante pouco honesto; o traficante; o cartelista; os
dominadores do mercado; os despossuídos.
Femininologia: a dardanária; a especuladora; a monopolista; a concentracionista; a exclusivista; a atravessadora; a intermediária anticosmoética; a comerciante pouco honesta; a traficante; as despossuídas.
Hominologia: o Homo sapiens monopolista; o Homo sapiens speculator; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens indignus; o Homo sapiens parapathologicus; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Dardanologia Hortigranjeira = o ato da cremação pública de grãos comestíveis ou legumes comestíveis; Dardanologia Frutariana = o ato da cremação pública de frutas comestíveis.
Culturologia: a cultura capitalista.
Desenvolvimento. Sob a ótica da Intrafisicologia, a Dardanologia se desenvolve no universo da pesquisa e do combate ao monopólio, ao oligopólio, ao dumping, ao truste, ao cartel, às
holdings, às explorações industriais-comerciais da Natureza, dos cidadãos e cidadãs.
Sanitarismo. Importa esclarecer o fato de o universo da Dardanologia ser muito diferente do Sanitarismo ou das ações sadias de abater o gado, animais infectados, devido às epidemias,
à febre aftosa ou à gripe aviária.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Dardanologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Absurdo cosmoético: Recexologia.
2. Anacronismo: Paracronologia.
3. Artimanha: Cosmoeticologia.
4. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia.
5. Conscin eletronótica: Intrafisicologia.
6. Fechadismo consciencial: Parapatologia.
7. Tirania: Parapatologia.

A PARTIR DO FATO DE MILHÕES DE PESSOAS AINDA
PASSAREM FOME NA TERRA, A PRÁTICA DO DARDANISMO É COSMOETICAMENTE INDEFENSÁVEL E ESPÚRIA,
SOB TODOS OS ASPECTOS, NA VIDA HUMANA ATUAL.
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Questionologia. Você já teve ou tem alguma relação com a Dardanologia? Você entende
bem os excessos do capitalismo selvagem?
Bibliografia Específica:
1. Siqueira, Chico; et al.; Produtores jogam 2 Toneladas de Grãos em Ato Contra Governo; O Estado de
S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 127; N. 41.058; Caderno: Agronegócios; Seção: Crise no Campo; cronologias; estatísticas;
1 foto; 1 website; São Paulo, SP; 17.03.06; página B 14.
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DATA RELEVANTE
(PARACRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A data relevante é o dia específico daquele acontecimento significativo na
existência da consciência intrafísica, exigindo ser registrado a fim de valorizar os detalhes do
desenvolvimento e dos desempenhos da própria evolução consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo data deriva do idioma Latim, data, ―dada‖, particípio passado
de dare, ―dar‖. Surgiu no Século XIII. A palavra relevar provém igualmente do idioma Latim, relevare, ―reerguer; restabelecer; descarregar; aliviar (de algum peso); desagravar; suavizar‖. Apareceu no Século XIV. O termo relevante surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Data pessoal histórica. 2. Data inesquecível. 3. Data singular.
4. Data evolutiva. 5. Datação existencial. 6. Data comemorativa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo data: datação; datada; datado; datador; datal; datar.
Neologia. As duas expressões compostas data relevante básica e data relevante avançada são neologismos técnicos da Paracronologia.
Antonimologia: 1. Data comum. 2. Data irrelevante. 3. Data inexpressiva. 4. Data desimportante.
Estrangeirismologia: a sincronia do timeline da fatuística historiográfica; o turning
point; o dia atípico de upgrade; o new breakthrough mentalsomático; o special day; o Mentalsomarium; o Recexarium; o redirecionamento dos spots; o personal organizer; o checkup day;
o beauty parlor day; o curriculum vitae multiexistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Paracronologia Pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da organização cronológica; os cronopensenes;
a cronopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os
nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autossustentação da retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a data relevante; a data feliz; a data-base; a data evolutiva; a autovivência
essencial; o dia não passado em branco; a relevância evolutiva do acontecimento tornando o dia
especial; o ponto alto da autobiografia; a celebração na intimidade da intraconsciencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as datas relevantes das retrovidas pessoais; o retorno das ECs
congratulatórias; as comemorações extrafísicas; a promoção de banhos energéticos como brindes
extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holomemória–memória cerebral.
Principiologia: o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio
de tornar cada dia relevante à autevolução; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio
da autopesquisa.
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Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC)
conscientizando quanto à importância de cada ato diuturno.
Tecnologia: as técnicas de autorganização; a técnica da Higiene Consciencial do autossoerguimento da motivação; as técnicas de registro; as técnicas da agenda pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: os efeitos do trinômio ordem-arrumação-limpeza na expansão mentalsomática; o efeito evolutivo da ordem das coisas; os efeitos repercussivos na autobiografia da data relevante; os efeitos dos calendários das retroculturas na existência atual.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do aniversário; o ciclo arrumação-rearrumação.
Enumerologia: o levantamento auto-historiográfico; o inventário autofatuístico; a Cronologia autobiográfica; a análise cronográfica; o balanço multiexistencial; a Cronoevoluciologia
pessoal; o cronograma autevolutivo.
Binomiologia: o binômio tempo-espaço; o binômio Fatuística-Parafatuística; o binômio
organização pessoal–organização residencial; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis.
Interaciologia: a interação arrumação-equilíbrio; a interação data relevante–dia matemático.
Crescendologia: o crescendo dias-meses-anos; o crescendo decenário-cinquentenário-centenário-milenário; o crescendo evolutivo pessoa desorganizada–pessoa organizada.
Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio recolher-classificar-direcionar; o trinômio holobiografia–holocarma– Ficha Evolutiva Pessoal.
Polinomiologia: o polinômio calendário chinês–calendário gregoriano–calendário judaico–calendário muçulmano; o polinômio cronológico eventos-datas-nomes-números.
Antagonismologia: o antagonismo dia / noite; o antagonismo harmonia / desarmonia;
o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo dia cheio / dia morto; o antagonismo data relevante / data estéril; o antagonismo data relevante particular / data relevante coletiva; o antagonismo data do êxito / data do erro; o antagonismo data da renovação / data da regressão.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a cronofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a recexofilia.
Holotecologia: a diarioteca; a serenoteca; a sincronoteca; a superlativoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a pesquisoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Paracronometria; a Cronêmica; a Sincronologia; a Historiologia; a Holobiografologia; a Autevoluciologia; a Memoriologia; a Autopriorologia; a Metodologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo
sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: data relevante básica = a da autovivência espontânea, rudimentar, elementar, comum, até inconsciente e ainda própria do amadorismo evolutivo, por exemplo, o dia da
ressoma pessoal; data relevante avançada = a de autovivência com frutos dos autesforços lúcidos,
prioritários, prolongados, superiores, fundamentais, ao nível desenvolvido do veteranismo evolutivo, maduro, por exemplo, o dia do reconhecimento da condição pessoal de ser desperto.
Culturologia: a cultura da Paracronologia; as diversas culturas calendáricas.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Paracronologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 33 categorias de perguntas autopesquisísticas e as respectivas especialidades conscienciológicas, relativas às datações marcantes da vida humana e extrafísica, adequadas para a conscin lúcida
fazer a si mesma e registrar com detalhes:
01. Autopesquisologia. Em qual dia assisti ao primeiro curso versando tema conscienciológico?
02. Autoproexologia. Em qual dia admiti ter alcançado a condição do completismo
existencial (compléxis)?
03. Autorretrocogniciologia. Em qual dia obtive a primeira autorretrocognição de vivência pré-ressomática – intermissão ou vida prévia – confirmada?
04. Codigologia. Em qual dia coloquei em funcionamento o código pessoal de Cosmoética?
05. Cognopoliticologia. Em qual dia cheguei com a mudança definitiva para alguma
Cognópolis Conscienciológica? (Radicação vitalícia).
06. Conscienciologia. Em qual dia, nesta existência intrafísica, conheci o corpus de
ideias da Conscienciologia?
07. Conviviologia. Em qual dia reencontrei a primeira amizade raríssima nesta vida humana?
08. Cosmoconscienciologia. Em qual dia experimentei pela primeira vez a extrapolação
parapsíquica da vivência do fenômeno da cosmoconsciência?
09. Culturologia. Em qual dia concluí formalmente o primeiro curso superior? (Data da
formatura, graduação e recebimento do diploma universitário).
10. Despertologia. Em qual dia identifiquei a condição pessoal, autodefensiva, de ser
desperto?
11. Duplologia. Em qual dia encontrei a conscin duplista com a qual formei a dupla
evolutiva?
12. Economiologia. Em qual dia admiti a composição econômico-financeira do pé-de-meia pessoal satisfatório? (Independência econômico-financeira).
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13. Energossomatologia. Em qual dia instalei o primeiro estado vibracional (EV) funcional, percebido, confiável?
14. Extrafisicologia. Em qual dia consegui o primeiro contato funcional com alguma
Central Extrafísica?
15. Familiologia. Em qual dia saí do holopensene doméstico da família nuclear? (Saída
da casa dos pais).
16. Gesconologia. Em qual dia publiquei a primeira obra escrita conscienciológica?
(Autorado; lançamento).
17. Interassistenciologia. Em qual dia tomei conhecimento e admiti ser, de fato, minipeça autolúcida dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial?
18. Intermissiologia. Em qual dia iniciei, pelas leis das probabilidades, o Curso Intermissivo pré-ressomático? (Suposição: 1 lustro antes da ressoma atual).
19. Jubilaciologia. Em qual dia conquistei o jubileu conscienciológico, evolutivo, em
alguma área?
20. Laboratoriologia. Em qual dia experimentei o primeiro laboratório conscienciológico de alguma Cognópolis?
21. Macrossomatologia. Em qual dia identifiquei a responsabilidade de ser portador de
macrossoma? (Ginossoma ou androssoma).
22. Megafraternologia. Em qual dia consegui a maior reconciliação cosmoética, pessoal, dentro do universo grupocármico?
23. Megagesconologia. Em qual dia editei a obra-prima pessoal? (Megagescon; autorrevezamento multiexistencial).
24. Ofiexologia. Em qual dia instalei, com o evoluciólogo e a consciex amparadora de
função, a oficina extrafísica (ofiex) pessoal?
25. Pedagogologia. Em qual dia dei a primeira aula na condição de docente conscienciológico?
26. Procedenciologia. Em qual dia retornei extrafisicamente pela primeira vez à comunex da paraprocedência pessoal?
27. Projeciologia. Em qual dia promovi a primeira decolagem lúcida do psicossoma?
(Primeira projeção consciencial lúcida).
28. Recexologia. Em qual dia consegui a libertação definitiva do maior vício pessoal?
29. Ressomatologia. Em qual dia ressomei? (Data do nascimento ou do aniversário natalício).
30. Seriexologia. Em qual dia identifiquei pela primeira vez alguma personalidade consecutiva?
31. Tenepessologia. Em qual dia iniciei a tarefa energética pessoal, diária, ou as práticas
da tenepes?
32. Viajologia. Em qual dia viajei pela primeira vez para o Exterior com objetivo pesquisístico e pedagógico? (Itinerância internacional prolongada).
33. Voluntariologia. Em qual dia iniciei as tarefas do voluntariado interassistencial libertário?
Detalhamento. A partir destas 33 questões críticas, a conscin interessada pode compor
muitas outras, com detalhes pessoais mais específicos e de maior interesse proexológico e evolutivo, em função do grupocarma e da Holocarmologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a data relevante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
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13.
14.
15.
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Agenda vazia: Parapatologia; Nosográfico.
Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
Cronologia da Projeciologia: Historiologia; Neutro.
Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
Dia da arrumação: Recexologia; Homeostático.
Dia da cobaia: Experimentologia; Neutro.
Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
Parassincronicidade: Parassincronologia; Neutro.
Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
Subintrância cronêmica: Paracronologia; Neutro.

AS AUTOPESQUISAS DAS DATAS RELEVANTES DEMARCAM AS REALIDADES E CONQUISTAS PROEXOLÓGICAS,
EM TODA FAIXA ETÁRIA DA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, DUPLISTA, COGNOPOLITA, PROEXISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já listou as próprias datas relevantes desta vida
humana? Quantas datas relevantes você já vivenciou até agora?
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DEBATE
(DEBATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O debate é a discussão útil em defesa de certa ideia, opinião, causa ou empreendimento, com exposição de razões lógicas contra algum argumento, ordem, decisão ou juízo, no exame conjunto, circunstanciado, do assunto, questão ou problema, de enorme relevância
nas pesquisas, em geral, da Neociência Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra debate procede do idioma Francês, débat, ―controvérsia; querela‖, regressiva do verbo débattre, ―debater‖, e essa de battre, derivada do idioma Latim, battuere,
―bater‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Debatimento. 02. Debatedura, dialética; discussão. 03. Questionamento; refutação. 04. Contestação. 05. Argumentação; lógica; racionalidade. 06. Maiêutica.
07. Erística. 08. Controvérsia. 09. Polêmica. 10. Eloquência; retórica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo debate:
bibliodebate; debatedor; debatedora; debater; debatida; debatidiço; debatido; debatidura; debatimento; Debatologia; minidebate.
Neologia. Os 2 vocábulos minidebate e megadebate são neologismos técnicos da Debatologia.
Antonimologia: 01. Silêncio antitarístico. 02. Leniência intelectiva. 03. Leniência antiética. 04. Consenso técnico. 05. Antipesquisologia. 06. Antiquestionamento. 07. Acriticidade;
debate de surdos. 08. Timidez. 09. Omissão deficitária. 10. Sujeição intelectual.
Estrangeirismologia: o modus operandi do debate cosmoético; o brainstorming; o Tertuliarium; os gêneros energéticos yin / yang; o Argumentarium; a buzz session; o panel discussion; os foros de debates na Internet; o give-and-take.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cognoscibilidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Debater
é preciso. Evoluímos debatendo neoideias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o debate; os debates esclarecedores; os debates das neoideias libertárias; o debate oral, público, democrático; o debatimento prioritário; o debate conscienciocêntrico; o debate
maxidemocrático; os debates dominicais do CEAEC; o campo de discussão; as tertúlias conscienciológicas diárias; o debate aberto sobre o verbete-aula específico; o debate sobre todos os assuntos vitais em vez da pontificação de conhecimentos; a pendência; a intercomunicação; o colóquio;
o intercâmbio verbal; a ponderação; a exposição de razões; a luta em defesa de determinada causa; o somatório das ideias; a questão; a requesta; a logomaquia; a sabatina; a contestação; a disceptação; o debate aceso; o debate acalorado; o debate acirrado; o debate agonístico; o debate vibrante; os debates bioéticos; os grupos de discussão; as neoverpons controvertíveis; a heterocrítica cosmoética; os pensamentos divergentes; a discussão inevitável para os pesquisadores; a contenda ideativa; a réplica; a tréplica; o megafoco das questões; o exame conjunto do assunto ou
problema; as intervenções e os apartes nos debates públicos; a consciência dos contrários;
a opugnação ideológica; as discussões epistemológicas; a contradita; o retruque; a discussão científica; a neo-hipótese; a ratificação; a validação; a apodioxe; a antanagoge; o parlatório dos neoconstructos; a parlamentação; o debate parlamentar; o duelo mentalsoma a mentalsoma; a distin-
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ção do verdadeiro do falso; o pingue-pongue das argumentações; os argumentos lógicos; a sustentação de razões; o grafodebate das revistas científicas; os temas dos debates; o pós-debate; as definições do prioritário; as ideias inatas; a vida extraterrestre; a estrutura da consciência; os
enigmas da Ciência Convencional; a hiperacuidade pessoal; a Holomaturologia; a polimatia;
o Programa de Aceleração da Erudição (PAE) oferecido pela REAPRENDENTIA; a Erudiciologia; o debate do Estado Mundial; o debate da Paradireitologia; a Contrapontologia; a Contradiciologia; a Controversiologia; a Confrontologia; a Confutaciologia; a Concordanciologia; a Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias.
Principiologia: o princípio conscienciológico ou cosmoético da polêmica útil; o princípio do “contra fatos não há argumentos”; o princípio da descrença; o princípio dual da polaridade; o princípio da divergência; o princípio da consensualidade; o princípio da indução.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a falseabilidade da teoria.
Tecnologia: a técnica do debate útil; a técnica da dialética; a técnica da Confrontologia.
Voluntariologia: os voluntários pesquisadores, homens e mulheres.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito esclarecedor das discussões cosmoéticas; o efeito halo ou em ricochete das neoideias.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoideias dos debates.
Ciclologia: o ciclo hipótese-pesquisa-discussão; o ciclo das neoideias.
Enumerologia: as pesquisas; as heterocríticas; as conferências; os workshops; os seminários; os congressos; os debates.
Binomiologia: o binômio natural admiração-discordância; o binômio evolutivo comunitarismo-cosmopolitismo.
Interaciologia: a interação debates-tares.
Crescendologia: o crescendo hipótese-teoria; o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio oximoro-paradoxo-contradição; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leitura-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a parapsicofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do pânico de falar em público.
Maniologia: a glossomania; a lalomania.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a pesquisoteca; a polemoteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Debatologia; a Mentalsomatologia; a Raciocinologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Descrenciologia; a Experimentologia; a Pesquisologia; a Questionologia; a Compreensiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a equipe de debates; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o minidissidente; o debatedor; o detonador do debate; o refutador racional.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a minidissidente; a debatedora; a detonadora do debate; a refutadora racional.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens holomaturologus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens megafocus;
o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens rationalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidebate = a discussão pública, democrática, técnica, curta, superficial, simples, primária; megadebate = a discussão pública, democrática, técnica, prolongada, profunda, abrangente, avançada.
Culturologia: a cultura das omnipesquisas; a Multiculturologia Democrática.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o debate, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Antagonismologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
06. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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O DEBATE ÚTIL TRAZ A LUZ RENOVADORA DAS IDEIAS,
POTENCIALIZA OS RECURSOS ESCLARECEDORES EXISTENTES OU DISPONÍVEIS, APONTANDO A DIREÇÃO MAIS
CORRETA DAS NEOVERPONS E NOVAS INICIATIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é mais conscin debatedora extrovertida ou conscin ouvinte tímida? Você se sente bem participando de debates úteis?
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DEBUG AUTOPENSÊNICO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O debug autopensênico é a técnica de detecção e redução de falhas intraconscienciais através da ação de repassar e investigar cada detalhe da automanifestação imatura, quantas
vezes forem necessárias, até conseguir encontrar o ponto exato ou as raízes dos erros, conflitos,
equívocos, trafares e / ou gaps intraconscienciais, auxiliando a conscin, homem ou mulher, a mudar para melhor a conduta pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição do idioma Inglês, de, vem do idioma
Latim, de, ―de cima de; procedente; por causa de; contra‖. O termo do idioma inglês, bug, é de origem incerta, provavelmente do idioma Inglês Medieval, bugge, ―algo assustador‖. O vocábulo bug,
significando defeito em alguma máquina, foi cunhado no final do Século XIX, provavelmente por
Thomas Edison (1847–1931). O segundo elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. A palavra pensamento provém do idioma Latim, pensare,
―pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar‖. Apareceu no Século
XIII. O termo sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês,
sentiment, ―sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato
de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso‖. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo energia deriva do idioma Frances, energie, derivado do idioma Latim,
energia, e este do idioma Grego, energéia, ―força em ação‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Técnica da depuração autopensênica. 2. Rastreamento autopensênico depurador. 3. Método de rastreamento autopensênico depurador. 4. Técnica de autopesquisa
pensênica depuradora.
Neologia. As 3 expressões compostas debug autopensênico, debug autopensênico mediato e debug autopensênico imediato são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Procedimento obtuso de autopesquisa. 2. Método superficial de autopesquisa. 3. Técnica vulgar de autoinvestigação.
Estrangeirismologia: o bug detection; o bug capture.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teaticidade da Autopesquisologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o debug autopensênico; o holopensene da depuração autopensênica; o holopensene pessoal da tecnicidade autopesquisística; o holopensene da Autexperimentologia; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene da cientificidade autopesquisística; o holopensene da investigação autopensênica; o rastreador autopensênico
de erros e equívocos conscienciais; o aclaramento do funcionamento dos fluxos pensênicos; o holopensene da renovação mentalsomática das autexperiências; o holopensene da sistematização da
autopesquisa.
Fatologia: a metodologia investigativa das automanifestações imaturas; o método de rastreamento dos pormenores dos desconfortos e autoconflitos; a atomização da autopesquisa; a captura do bug intraconsciencial gerando recin; o procedimento de autorreflexão investigativa das imaturidades; a estratégia de encontrar o erro e providenciar o acerto; o desenvolvimento da autocrítica; a negação do erro dificultando a correção; a ação profilática da repetição do erro; o ato de escanear várias vivências e analisar possíveis padrões de repetição da mesma imaturidade; o ato de comparar as vivências e descobrir novas conexões; a possibilidade de encontrar o momento exato da
imaturidade e patrocinar a correção com maior rapidez; o estudo de várias facetas na ampliação do
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entendimento dos erros; a autoinvestigação até as últimas consequências; a negação do erro dificultando a correção; o procedimento de auxílio à autoconscienciometria; o nível elevado da exaustividade no rastreamento de imaturidades; o esgotamento das possibilidades autoinvestigativas;
a aplicação máxima da persistência; a dedicação sem esmorecimento; a análise detalhista da autopesquisa; o fato de a releitura das experiências em momentos de maior lucidez poder ampliar a autocompreensão; a identificação de condutas imprevisíveis; o propulsor da correção dos erros de
lógica intraconscienciais; o ato de colocar-se na condição de cobaia de si próprio; a identificação
do modus operandi da imaturidade; a metodologia da autorreeducação; o descortinamento das
condutas anacrônicas e crenças limitantes; o aclaramento de pontos cegos intraconscienciais; a atitude inteligente de caprichar na identificação e correção de erros e autenganos; o abertismo consciencial sendo condição imprescindível na autopesquisa; a correção de atitudes desamarrando as interprisões grupocármicas; o olhar pragmático quanto às condutas anacrônicas; a compreensão das
autoposturas; o ato de eliminar valores antievolutivos e adotar valores cosmoéticos; a autorganização ideativa das autovivências; a possibilidade de redução, em menos tempo, dos erros ectópicos arraigados; a criação do hábito da autorrestauração imediata.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as projeções lúcidas paradidáticas patrocinadas pelo investimento mentalsomático na investigação do tema de pesquisa; a autoconscientização multidimensional expandindo a compreensão dos fatos e parafatos
envolvidos nas automanifestações; a elaboração mentalsomática na solução dos bugs intraconscienciais; o mapeamento parafatuístico; o paradever em compartilhar o procedimento de boas práticas na correção de bugs intraconscienciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da autexperimentação metodológica; o sinergismo reflexão científica–autexperimentação científica; o sinergismo autovivência-autodiscernimento.
Principiologia: o princípio da autorreeducação consciencial; o princípio Cosmoético
da autocorreção imediata após a constatação do erro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da cosmovisão consciencial.
Tecnologia: a técnica da exaustividade pesquisística; a técnica do detalhismo; a técnica
de refletir profundamente sobre as próprias ações; a técnica da imobilidade física vígil (IFV) auxiliando o debug autopensênico; as técnicas de autorreflexões; a técnica autopensênica didática;
a técnica do encadeamento lógico das ideias; a técnica da tentativa e erro; o rendimento investigativo a maior no uso simultâneo de várias técnicas.
Voluntariologia: o voluntário teático nas autopesquisas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vigil; o laboratório conscienciológico
da Autossinaleticologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito da racionalidade mentalsomática; o efeito do recolhimento íntimo
na depuração autopensênica; o efeito da flexibilidade mental na investigação da casuística;
o efeito halo da assunção do erro perante o grupocarma.
Neossinapsologia: o debug autopensênico possibilitando neossinapses evolutivas.
Ciclologia: a libertação do ciclo vicioso algoz-vítima.
Enumerologia: o método de passar pente fino nas vivências imaturas; o método de exaurimento na compreensão dos fluxos pensênicos patológicos; o método de esmiuçar os autoconflitos; o método de vasculhar as raízes dos desconfortos; o método de revirar do avesso até chegar
ao entendimento dos trafares; o método de passar a limpo os equívocos reincidentes; o método de
reavivar a holomemória para obter autodiagnóstico reciclogênico.
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Binomiologia: o binômio autopesquisa-autesclarecimento; o binômio erro-correção;
o binômio lucidez-assertividade; o binômio ignorância-erro; o binômio redução de erros–ficha
limpa.
Interaciologia: a interação burilamento consciencial–inteligência evolutiva (IE); a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; a interação autexperimentação-autocompreensão.
Crescendologia: o crescendo da assertividade evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio erro detectado–erro corrigido–erro não repetido.
Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo alto nível de assim / intensificação energética; o antagonismo pesquisador racional / pesquisador dispersivo; o antagonismo focagem autopensênica
/ devaneio; o antagonismo assunção do erro / negação do erro; o antagonismo autenfrentamento
do erro / banalização do erro.
Paradoxologia: o paradoxo do erro corretor.
Legislogia: a lei do maior esforço no exercício da atenção aos detalhes perceptivos e paraperceptivos.
Filiologia: a neofilia; a mentalsomatofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a cognofilia;
a intelectofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação das neofobias.
Maniologia: a fracassomania.
Mitologia: a desconstrução do mito de a esquiva da autexposição minimizar o cometimento de erros.
Holotecologia: a pesquisoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a prioroteca;
a recinoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Errologia; a Autopriorologia; a Autoprofilaxiologia; a Prospectivologia; a Autocogniciologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens analiticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo
sapiens autodidacta; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: debug autopensênico mediato = a técnica de investigação das imaturidades tempos depois da ocorrência, visando a reciclagem pessoal e profilaxia a novas ocorrências;
debug autopensênico imediato = a técnica de investigação das imaturidades em cima do lance da
ocorrência, resultando na mudança imediata da conduta pessoal.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autoparapercepciologia;
a cultura da autoinvestigação mentalsomática.
Taxologia. No âmbito da Autopesquisologia, o pesquisador pode cometer erros nas autoinvestigações, mesmo no uso de técnicas testadas e comprovadas. Eis, em ordem alfabética, 27
exemplos de erros possíveis de ocorrer durante o debug autopensênico, com intenção de fazer a profilaxia:
01. Erro de abordagem.
02. Erro de análise.
03. Erro de anotação.
04. Erro de atenção.
05. Erro de avaliação.
06. Erro de cálculo.
07. Erro de cognição.
08. Erro de coleta de fatos.
09. Erro de comparação.
10. Erro de definição.
11. Erro de discernimento.
12. Erro de intenção.
13. Erro de interpretação.
14. Erro de julgamento.
15. Erro de lógica.
16. Erro de memória.
17. Erro de método.
18. Erro de observação.
19. Erro de pré-julgamento.
20. Erro de primeira impressão.
21. Erro de semelhança.
22. Erro de sondagem.
23. Erro de tendência.
24. Erro por fadiga.
25. Erro por ignorância.
26. Erro por inexperiência.
27. Erro por ingenuidade.
28. Erro por teimosia.
Evitações. Sob a ótica da Autoprofilaxiologia, eis, em ordem alfabética, 4 exemplos de
condutas nosográficas a serem evitadas a fim de possibilitar a aplicação eficaz da técnica do debug autopensênico:
1. Autovitimização: a postura pensênica autovitimizadora ou com dramatização do erro.
2. Orgulho: a postura pensênica de justificar ou querer ter razão sobre as próprias imaturidades.
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3. Terceirização: a postura pensênica de terceirizar os conflitos, incômodos ou erros.
4. Trafarismo: a postura pensênica trafarista, autodepreciativa ou autopunitiva.
Autoquestionamento. Eis, na ordem funcional, 8 exemplos de autoindagações a serem
utilizadas durante o debug autopensênico, visando auxiliar na ampliação da autorreflexão sobre
a experiência examinada:
1. Ocorrência. Qual a atividade desenvolvida antes desta situação ou pensene?
2. Impulso. Qual foi o estímulo acionado durante este pensene ou esta postura?
3. Humor. Qual foi o desconforto ou sentimento envolvido? Como me senti?
4. Reação. Como reagi depois do desconforto ou conflito?
5. Autonecessidade. Tem necessidade íntima não atendida?
6. Convicções. Quais valores e princípios estão envolvidos neste contexto?
7. Percepção. Ainda há alguma coisa não percebida por mim neste contexto?
8. Autorreeducação. Tenho algo a aprender com tais ocorrências?
Arquivologia. A organização de coleta de dados, de maneira metodológica, é fator imprescindível na autopesquisa. Criar o hábito de registrar as vivências (fatos e parafatos) favorece
a composição, ao longo do tempo, do banco de dados autopesquisístico, para análise cosmovisiológica. Eis 16 exemplos, na ordem funcional, de dados autopesquísticos para montar planilha e arquivar os resultados investigados no debug autopensênico:
01. Apuração. Registrar a data da investigação.
02. Vivência. Informar a data da experiência ou fluxo pensênico.
03. Casuística. Relatar a vivência ou pensenes envolvidos.
04. Descrição. Descrever o contexto da vivência.
05. Fatuística. Nomear a experiência identificando a ideia, fato ou parafato principal.
06. Evento. Descrever os acontecimentos multidimensionais.
07. Impulso. Identificar os estímulos internos ou externos, onde foi acionado o bug intraconsciencial.
08. Intencionalidade. Identificar a intenção manifestada durante vivência.
09. Emoção. Nomear as emoções envolvidas.
10. Trafares. Identificar os trafares manifestados.
11. Trafores. Informar os trafores presentes.
12. Trafais. Identificar os trafais existentes.
13. Certezas. Descrever as crenças envolvidas.
14. Princípios. Registrar os princípios pessoais presentes na situação.
15. Autodiagnóstico. Procurar chegar ao diagnóstico pessoal.
16. Reciclagem. Identificar as recins ou recéxis necessárias.
Recin. Dentro do universo da Autexperimentologia, quanto mais vivências são submetidas ao debug autopensênico, mais fortes serão as evidências para acelerar as recins, ou os gaps a serem preenchidos, descartando as posturas nosográficas.
Amparadores. A conscin determinada na mudança, para melhor, da conduta pessoal,
atrai os amparadores técnicos na ampliação da lucidez durante o rastreamento das imaturidades,
facilitando a compreensão do ponto-chave a ser corrigido.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o debug autopensênico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
Erro sutil: Errologia; Nosográfico.
Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
Perspicácia estratégica: Autopesquisologia; Neutro.
Pesquisa do erro: Autopesquisologia; Homeostático.
Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
Técnica da imersão intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
Tecnofilia: Experimentologia; Neutro.

O DEBUG AUTOPENSÊNICO REQUER DISCERNIMENTO,
PONDERAÇÃO E AÇÃO PRECISA DA CONSCIÊNCIA PARA
DETECTAR, AVALIAR E CORRIGIR OS BUGS INTRACONSCIENCIAIS AINDA PRESENTES NA MANIFESTAÇÃO PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de investigar os bugs intraconscienciais? Utiliza alguma técnica eficiente?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 114 a 117, 140 a 143, 148 e 149.
2. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 107, 151, 245, 311 e 320.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 336, 343, 351, 433 e 563.

M. F. F.
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DÉCADA
(PARACRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A década é o conjunto de 10 anos consecutivos relativos à existência intrafísica ou à discriminação cronológica da Historiografia Pessoal ou Geral.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo década deriva do idioma Latim, decas, ―década‖, e este do idioma
Grego, dékas, ―dezena; grupo de 10‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Decênio. 2. Dezena de anos. 3. Grupo de 10 anos. 4. Dois lustros.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo década: decacampeonato; decadáctilo; decadário; decaedro; decálogo; decassílabo; decenal; decenário;
decênio; megadécada; minidécada; neodécada; retrodécada.
Neologia. As duas expressões compostas década perdida e década prolífica são neologismos técnicos da Paracronologia.
Antonimologia: 1. Século. 2. Grupo de 100 anos. 3. Milênio. 4. Grupo de 10 séculos.
5. Anticronismo. 6. Holocronologia.
Estrangeirismologia: o turning point da terceira década da vida humana; o full time de
interassistencialidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à utilização do tempo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal temporal; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a década; a série de 10; a dezena; o espaço de 10 dias; a década atrás; a década à frente; a autoconscientização temporal; o cronograma existencial; a análise cronográfica das
décadas existenciais pessoais; a última década do Século XX; a primeira década mais quente do
Terceiro Milênio; o decênio respirando oxigênio; as duas décadas (vintênio) da tenepes; a demarcação das décadas; o Índice das Faixas Etárias; as 5 décadas do jubileu evolutivo; as 5 décadas de invexibilidade; as 5 décadas de tenepessismo; as 5 décadas de ofiexialidade; as 5 décadas da paraperceptibilidade; as 5 décadas de consecução da proéxis pessoal; as 5 décadas de desperticidade; a década da criação da tradição da publicação periódica de Ciência; a casa da maturidade dos entas; a perda da massa muscular da pessoa a cada década.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática da tenepes depois de duas décadas.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da reflexão do tempo atual sobre o tempo consecutivo.
Tecnologia: a técnica da atenção prospectiva; a técnica da autovivência coerente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Ciclologia: o ciclo vital sono-vigília.
Enumerologia: a década da transição evolutiva; a década da autorreciclagem; a década
de rebeldia pessoal; a década decisiva da alavancagem evolutiva; a década derradeira da conscin
centenária; a década digital; a década do progresso pessoal maior.
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Binomiologia: o binômio tempo-espaço.
Interaciologia: a interação tempo-evolução.
Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio Cronêmica-Proexologia-compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo 10 dias / 10 anos; o antagonismo década / século.
Legislogia: a lei da maxiproéxis (observar o prioritário para não perder as companhias
evolutivas).
Filiologia: a cronofilia.
Holotecologia: a cronoteca; a diarioteca; a evolucioteca; a sincronoteca; a efemeroteca;
a biografoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Paracronometria; a Cronologia; a Cronêmica;
a Cronobiologia; a Prospectiva; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Autoproexologia;
a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia; a Holobiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens decas; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens jubilatus; o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: década perdida = os 10 anos estacionários e desperdiçados da vida da
pessoa promíscua; década prolífica = os 10 anos prósperos e aproveitados da vida da conscin lúcida.
Contrapontologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
10 fases da evolução dos contrapontos cronológicos, envolvendo as décadas da existência da
conscin lúcida, intermissivista e cognopolita:
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01. Inventariologia. O balanço de cada ano de vida. O balanço de cada década existencial.
02. Fases. A fase preparatória da autoproéxis até à metade da quarta década da existência humana. A fase executiva da autoproéxis logo depois.
03. Escolaridades. O período aquisitivo da formação escolar adolescente. O período
distributivo do exercício adulto da profissão com o autodidatismo permanente.
04. Autocogniciologia. O patamar mínimo da lucidez da conscin na adolescência. O patamar máximo da lucidez da conscin na maturidade com recuperação maior dos cons magnos.
05. Conviviologia. A vida pessoal unitária da solteirice. A vida pessoal da conscin parceira de dupla evolutiva.
06. Parapercepciologia. A quadra existencial vulgar sem o autoparapsiquismo direto.
A quadra existencial multidimensional ou com a vivência do autoparapsiquismo maduro.
07. Politicologia. A aplicação técnica da inversão existencial (invéxis). A aplicação das
técnicas diárias da tenepes.
08. Teaticologia. O 1% das teorias pessoais do começo. Os 99% das autovivências das
verbações.
09. Autexperimentologia. O predomínio inicial dos autodesempenhos secundários superficiais. O predomínio evoluído dos autodesempenhos prioritários abrangentes.
10. Autoproexologia. A realização conclusiva do completismo existencial. A realização
acrescentadora da maxiproéxis pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a década, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
05. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
06. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
08. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
09. Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.
10. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

O TEMPO ENGANA NA VIDA HUMANA. SE A CONSCIN
NÃO SE ORGANIZA, AS DÉCADAS PASSAM RÁPIDO
E AS REALIZAÇÕES NÃO APARECEM. O ROLO COMPRESSOR DAS INUTILIDADES FUNCIONA O TEMPO TODO.
Questionologia. Com qual periodicidade você, leitor ou leitora, inventaria as autorrealizações? Quais foram as conquistas da última década?
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DÉCADA AMBIENTAL
(BIOCRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A década ambiental é o período de 10 anos consecutivos de trabalho voluntário realizado pela conscin, homem ou mulher, junto à Natureza e à biodiversidade de campus
conscienciológico, com o objetivo de qualificar as bioenergias e a fitoconvivialidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo década deriva do idioma Latim, decas, ―década‖, e este do idioma Grego, dékas, ―dezena; grupo de 10‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo ambiente procede do
mesmo idioma Latim, ambiens, particípio presente de ambire, ―andar ao redor; cercar; rodear‖.
Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Decênio ambiental. 2. Década junto à Natureza.
Neologia. As duas expressões compostas década ambiental simples e década ambiental
avançada são neologismos técnicos da Biocronologia.
Antonimologia: 1. Década artística. 2. Jubileu ambiental.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; a pessoa digitus viridis; o modus operandi do
voluntário engajado na área ambiental.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamento do autodiscernimento
quanto à fitoconvivialidade avançada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da biodiversidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade;
os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os protopensenes; a protopensenidade; o contato
com a Natureza promovendo a mudança de bloco pensênico; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a década ambiental; o trabalho contínuo das equipes da área ambiental das
Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o fato de o trabalho na área ambiental ser cláusula proéxica; a condição do intermissivista engajado no trabalho voluntário por longos períodos; as diversas gestões ao longo da década; a observação do joão-de-barro construindo a própria casa; a convivialidade com os quero-queros protegendo a ninhada; a serenidade advinda do contato assíduo
com a paisagem natural; a contribuição com o desassédio ambiental; o paisagismo interassistencial; as cachoeiras e fontes de água embelezando as trilhas dos campi; o cuidado com a erosão
e a degradação do solo; os pomares; os jardins; os adesivos preventivos para os pássaros não colidirem contra vidros e paredes; as podas necessárias; a doação de mudas; a sazonalidade mudando
as cores e o design natural do Balneário Bionergético, o CEAEC; a adaptação das plantas ao clima dos campi; a busca constante pela harmonia entre os princípios conscienciais e a Natureza;
a visualização do projeto ambiental sendo construído ao longo de 10 anos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paravisitas de
intermissivistas aos ambientes verdes da IC; o fitoectoplasma auxiliando na assistência interconsciencial; os cinturões verdes doando energias imanentes; a presença dos devas; o trabalho da amparadora extrafísica Rose Garden; a convivência com as paratribos indígenas da Tríplice Fronteira (Trifron); as mensagens recebidas da Natureza conectando o intra e o extrafísico; os insights
inspiradores ao passear pelos jardins; a conexão com o amparador extrafísico de função.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da equipe ambiental entrosada; o sinergismo trabalho-resultado; o sinergismo ectoplasma-lignina; o sinergismo fitoenergia-zooenergia; o sinergismo
dos trafores pessoais.
Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva; o princípio de ninguém
evoluir sozinho; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de o menos doente
ajudar o mais doente; o princípio do equilíbrio em a Natureza; o princípio do respeito aos
princípios conscienciais; o princípio da hierarquia evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o Código Florestal.
Teoriologia: a teoria da megafraternidade; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da coexistência pacífica interconsciencial; a teoria da interconfiança.
Tecnologia: as técnicas e paratécnicas de cuidado de plantas e animais; as técnicas de
cultivo; a técnica de levar tudo de eito; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais
1 ano de vida intrafísica; as técnicas de assim e desassim; as técnicas de sondagem energética
junto à Natureza.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o fitolaboratório; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da
Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Botânicos; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito renovador das energias imanentes; o efeito da paisagem florida na
conquista da acalmia; os efeitos da voliciolina oriunda da vivência em oásis bioenergético;
o efeito holossomático resultante de trabalho em ambiente estimulador; o efeito evolutivo acelerador da vivência por décadas em companhias exemplares.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do contínuo cultivo da terra e das amizades; as neossinapses resultantes da autorreflexão em ambiente acolhedor; as neossinapses geradas a partir das decisões rápidas para sanar dificuldades.
Ciclologia: o ciclo inverno-verão; o ciclo geada-estiagem; o ciclo evolutivo vida vegetal–vida zoológica–vida humana; o ciclo flores-frutos; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo chuvas–grama alta.
Enumerologia: a rosa; a orquídea; a açucena; a íris; a vinca; a begônia; a mussaenda.
O jabuti; a cobra; o sapo; o lagarto; a borboleta; a formiga; a abelha.
Binomiologia: o binômio homem-animal; o binômio terra-fartura; o binômio cuidados-resultados; o binômio equipe autônoma–liberdade criativa; o binômio beija-flor–camarão amarelo; o binômio energia imanente(EI)–energia consciencial (EC).
Interaciologia: a interação homem-terra; a interação flores-frutos; a interação traço
força–ortoconvivialidade; a interação cláusula pétrea–autoproéxis; a interação fitoconvivialidade-holoconvivialidade; a interação energética homem-Cosmos; a interação Pedagogia da Natureza–Pedagogia Humana.
Crescendologia: o crescendo dos mananciais naturais saudáveis; o crescendo respiração holochacral–respiração holossomática; o crescendo sementeira-colheita.
Trinomiologia: o trinômio preparar a terra–semear–colher; o trinômio hidroenergia-aeroenergia-geoenergia; o trinômio estiagem–geada–sol causticante; o trinômio grama-corte-chuva.
Polinomiologia: o polinômio primavera-verão-outono-inverno; o polinômio terra-adubo-sementeira-brotação; o polinômio EI-EC-ectoplasma-lignina.
Antagonismologia: o antagonismo formiga / veneno; o antagonismo planta sensível
/ geada; o antagonismo floração / estiagem; o antagonismo projetos / escassez financeira.
Paradoxologia: o paradoxo de a domesticação mútua ocorrer também por meio da fitoconvivialidade.
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Politicologia: a democracia pura; a reurbanocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da Bioética; as leis do Direito Ambiental; a lei
do mais apto; a lei da seleção natural; a lei de ação e reação; a Paradireitologia.
Filiologia: a ecofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a fitofobia; a zoofobia; a sociofobia.
Maniologia: a mania de desrespeitar as plantas, animais e pessoas; a mania de arrancar
as folhas das plantas; a mania de matar cães e gatos; a mania de grafar o nome nas árvores.
Holotecologia: a socioteca; a ecoteca; a grupocarmoteca; a intermissioteca; a cosmoeticoteca; a gregarioteca; a cognopoliteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Biocronologia; a Parassociologia, a Intermissiologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Botânica; a Fitoconviviologia; a Paradireitologia; a Ecologia;
a Etologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin dedo verde.
Masculinologia: o voluntário; o naturalista; o xamã; o cognopolita; o verbetógrafo;
o homem de ação.
Femininologia: a voluntária; a naturalista; a xamã, a cognopolita; a verbetógrafa; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens herbarius; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens
ecolugus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus;
o Homo sapiens serenisimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: década ambiental simples = a caracterizada pelo trabalho voluntário decenal, contínuo, de única conscin; década ambiental avançada = a caracterizada pelo trabalho voluntário decenal, contínuo, de equipe de conscins e consciexes.
Culturologia: a cultura da convivialidade sadia; a cultura do verde; a cultura do voluntariado constante e afinizado; a cultura da perseverança.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a década ambiental, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
05. Década: Paracronologia; Neutro.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
08. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
09. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
10. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
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11.
12.
13.
14.
15.

Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Subintrância cronêmica: Paracronologia; Neutro.

A DÉCADA AMBIENTAL CHANCELA A CONEXÃO NATUREZA-COSMOS NO TRABALHO DIÁRIO EM CAMPUS CONSCIENCIOLÓGICO, AMPLIANDO CONEXÕES ENERGÉTICAS
E ASSISTENCIAIS ENTRE OS PRÍNCIPIOS CONSCIENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já completou década de trabalho voluntário em
campus conscienciológico? Em quais áreas? Considera trabalhar na área ambiental?
M. K.
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DÉCADA TERTULIANA
(TERTULIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A década tertuliana é o período de 10 anos consecutivos de tertúlia conscienciológica, evento gratuito aberto e sem requisitos, sediado no campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo década deriva do idioma Latim, decas, ―década‖, e este do
idioma Grego, dékas, ―dezena; grupo de 10‖. Surgiu no Século XV. O termo tertúlia procede do
idioma Espanhol, tertulia, ―reunião de gente para discutir ou conversar‖. Apareceu, no idioma
Espanhol, em 1630. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Década de tertúlias conscienciológicas. 2. Decênio Tertuliano. 3. Dezena de anos de Curso de Longo Curso. 4. Grupo de 10 anos da Escola Conscienciológica Ininterrupta.
Neologia. As 3 expressões compostas década tertuliana, década tertuliana aproveitada
e década tertuliana desaproveitada são neologismos técnicos da Tertuliologia.
Antonimologia: 1. Década tenepessista. 2. Decênio de autorado conscienciológico.
3. Jubileu tertuliano.
Estrangeirismologia: o turning point dos debates conscienciológicos proporcionado
pelas tertúlias; o upgrade da erudição conscienciológica da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a audiência online, offline e do replay; a expansão da divulgação
da Conscienciologia com a Internet; a exemplificação do approach paratécnico conscienciológico; a demonstração da glasnost consciencial; o timing pessoal de detecção da relevância das tertúlias conscienciológicas; o forum de deságue de neoideias; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às oportunidades evolutivas imperdíveis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciológico; o holopensene parapedagógico
do Tertuliarium; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a criação de fôrma
holopensênica pró-expansão mentalsomática; a reprodução intrafísica de holopensene homeostático; a propensão à autopensenidade retilínea na atmosfera tertuliária; a contribuição para o fortalecimento do holopensene da Conscienciologia no Planeta.
Fatologia: a década tertuliana; a duração do Curso de Longo Curso superior a dos cursos
universitários em geral; a inclusão gradativa do espaço das tertúlias nas agendas pessoais; a mudança nos cronogramas de eventos cognopolitanos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) incluindo as tertúlias; os diferentes tempos de priorização da participação nas tertúlias; o reconhecimento do valor da assiduidade tertuliana; as flutuações na audiência conforme o dia da semana;
a construção de protocolos tertulianos; a definição de funções para a sustentação do labor tertuliano diário; as diferentes bases físicas das tertúlias pós-prandiais antes do Tertuliarium (refeitório;
Salão Verde; Auditório da Holoteca); as diferentes bases físicas das minitertúlias pré-prandiais
antes do Tertuliarium (recepção CEAEC; Salão Verde); a oportunidade tertuliana de dirimir dúvidas evolutivas; a oportunidade enciclopédica de autoinclusão em obra maxiproexológica de ponta; a oportunidade tarística de exposição, debate e divulgação das pesquisas pessoais; a infraestrutura cognopolita funcionando ininterruptamente comprovando a força e o poder do voluntariado.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o campo energético de autodesassédio mentalsomático; a assistência bioenergética direta incluída nas tertúlias;
o arco voltaico craniochacral; a megaeuforização; as paraconexões tertulianas; o polo irradiador
de energias conscienciais (ECs) tarísticas; a responsabilidade pelo decênio de megaaporte cognitivo, assistencial, multidimensional recebido pelos intermissivistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo verbete da Enciclopédia
da Conscienciologia–verbete do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC); a busca
pelo sinergismo paracérebro-cérebro.
Principiologia: a teática do princípio da descrença (PD); a vivência do princípio da
educação infinita; a aplicação do princípio do posicionamento pessoal (PPP); a observação do
princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a experimentação do princípio do devagar e sempre;
o estabelecimento do princípio do megafoco mentalsomático; a conscientização do princípio da
evolução conjunta interassistencial.
Codigologia: a elaboração administrativa de regras explícitas e as regras implícitas da
reeducação mútua do código de etiqueta tertuliano; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias da Conscienciologia.
Tecnologia: as técnicas tertuliárias; as técnicas da Histrionologia Cosmoética; a técnica do registro; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da megaeuforização; a técnica
da evitação do estupro evolutivo; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Voluntariologia: o empenho dos voluntários conscienciológicos para a construção e manutenção do funcionamento produtivo do Tertuliarium.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório consciencial (labcon).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorganização; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio
Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos.
Efeitologia: os efeitos pedagógicos dos bordões tertulianos; os efeitos empáticos do humor refinado; os efeitos esclarecedores das argumentações racionais, fatuísticas e parafatuísticas; os efeitos didáticos da ousadia tarística; os efeitos tarísticos do experimento da megaeuforização; os efeitos grupocármicos da disponibilização gratuita das tertúlias digitalizadas; os efeitos autorretrorrevezadores multiexistenciais das gravações das tertúlias; o efeito halo do acúmulo de horas de ortopensenização conjunta.
Neossinapsologia: o aprimoramento cognitivo com a acumulação de neossinapses conscienciológicas.
Ciclologia: o ciclo tertuliano ler-ouvir-refletir-questionar-registrar; o ciclo pesquisístico pergunta-resposta; o ciclo de publicação de edição-protótipo da Enciclopédia da Conscienciologia; o ciclo anual da Prova Geral de Conscienciologia; o ciclo autoverbetográfico; o ciclo
da revisão verbetográfica; o ciclo científico produção-divulgação-refutação.
Enumerologia: a década exemplificativa de prolificidade mentalsomática; a década
exemplificativa de exaustividade conformática; a década exemplificativa de dosificação tarística;
a década exemplificativa de energossomaticidade cosmoética; a década exemplificativa de esquadrinhamento parafenomênico; a década exemplificativa de paciência paradidática; a década exemplificativa de abnegação verponológica.
Binomiologia: a relevância proexológica do binômio cronêmica-proxêmica.
Interaciologia: a interação verbete-aula; a interação Tertuliarium-Interlúdio.
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Crescendologia: o crescendo de duas à 4 horas de tertúlias conscienciológicas diárias;
o crescendo de conscins optando pela radicação vitalícia na Cognópolis; o crescendo de moradores nos Condomínios Cognopolitas; o crescendo da informalidade à profissionalização da
equipe tertuliária; o crescendo no patrimônio documental da cápsula do tempo cinemascópica;
o crescendo de verbetógrafos colaboradores da enciclopédia conscienciológica; o crescendo de
autores conscienciológicos publicados.
Trinomiologia: o trinômio comunicativo debates-consensos-refutações.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo emissão-transmissão-recepção-feedback;
o polinômio interassistencial acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up.
Antagonismologia: o antagonismo observar o debate / contribuir para o enriquecimento do debate; o antagonismo intenção de informar / coerção intelectual.
Paradoxologia: o paradoxo do morador da cidade de Foz do Iguaçu, estudioso da
Conscienciologia, estando continuamente indisponível para participar das tertúlias.
Politicologia: a democracia parapedagógica evidenciada no Tertuliarium.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às comunicações libertárias.
Filiologia: a neofilia; a cronofilia; a evoluciofilia; a priorofilia; a cognofilia; a criticofilia; a recinofilia; a proexofilia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação do tertuliano habitualmente calado.
Mitologia: a eliminação do mito da folga ociosa de fim de semana e feriado.
Holotecologia: as tecas em geral pesquisadas para a escrita verbetográfica.
Interdisciplinologia: a Tertuliologia; a Cronologia; a Paracronologia; a Taristicologia;
a Parapedagogia; a Comunicologia; a Infocomunicologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o elenco tertuliano; a equipe técnica do Holociclo; a equipe multiprofissional do Tertuliarium; o corpo docente e discente do Curso Intermissivo (CI).
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o infocomunicólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o aluno; o turista; o visitante; o pré-intermissivista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a infocomunicóloga; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a aluna; a turista; a visitante; a pré-intermissivista.
Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens teletertulianus; o Homo
sapiens communicator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens
parapaedagogus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: década tertuliana aproveitada = a vivida pelo estudioso da Conscienciologia, acompanhando os debates e verpons apresentadas no Tertuliarium, enriquecendo as autorrealizações tarísticas; década tertuliana desaproveitada = a vivida pelo estudioso da Conscienciologia, ausente e desatento aos debates e verpons apresentadas no Tertuliarium.
Culturologia: o decênio de tertúlias implantando a cultura tertuliana.
Cronologia. Eis, em ordem cronológica, 18 eventos destacáveis da primeira década tertuliana, na Cognópolis Foz do Iguaçu, correlacionados com as tertúlias:
01. Tertúlia. Em Novembro de 2002, início das tertúlias conscienciológicas no horário
após o almoço, no refeitório do CEAEC, ainda sem dias fixados. Antes desta data, tertúlias informais, eventuais, ocorriam no Holociclo e Holoteca, sem dias e horários específicos. As tertúlias pós-prandiais gradativamente fixam-se na periodicidade diária, havendo período com folgas
nas segundas. Em setembro de 2008, passam a ocorrer sem intervalos, de domingo a domingo.
02. Amigos da Enciclopédia. Em outubro de 2004, lançado o programa Amigos da Enciclopédia com o objetivo de viabilizar economicamente as atividades enciclopédicas e tertúlias
conscienciológicas.
03. Verbetes. Em 9, 10 e 12 de agosto de 2005, debatidos os primeiros verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia (verbete 1: Abertismo Consciencial). A partir do dia 16, estipulada a rotina de 1 verbete por dia, exceto às segundas-feiras, quando, na ocasião, não haviam tertúlias. Antes desta data, ocasionalmente, debateram-se capítulos originais de obras da Conscienciologia.
04. Enciclopédia da Conscienciologia. Em 2006, publicadas a primeira e a segunda
Edição-Protótipo da enciclopédia conscienciológica, encadernada (240 verbetes). Próximas edições-protótipo: 2007 (encadernada, 720 verbetes); 2008 (digital, 1.000 verbetes); 2009 (encadernada e digital, 1.365 verbetes); 2010 (encadernada e digital, 1.821 verbetes, 17 verbetógrafos colaboradores); 2012 (digital, 2.146 verbetes, 103 verbetógrafos colaboradores); 2013 (digital,
2.498 verbetes, 191 verbetógrafos colaboradores).
05. Prova Geral de Conscienciologia. Em 3 de dezembro de 2006, realizada a primeira
Prova Geral de Conscienciologia sobre os verbetes debatidos e publicados, elaborada pelo professor Waldo Vieira. Com periodicidade anual, a prova passa a ser elaborada por equipe de voluntários do Holociclo. Na edição de 2012, incluem-se no conteúdo da prova, além dos verbetes enciclopédicos, os verbetes do DAC debatidos nas tertúlias.
06. Convite à verbetografia. Em 20 de fevereiro de 2007, convocada a CCCI para
comparecimento na tertúlia (verbete 473: Aparecimento dos Evoluciólogos). Convite para elaboração de neoverbetes a serem incluídos na Enciclopédia da Conscienciologia, havendo a distribuição de alguns temas aos interessados.
07. Gravação. Em 6 de fevereiro de 2008, início da gravação regular das tertúlias e em
março, vídeo. Posteriormente passam a ser disponibilizadas nos sites Tertúlia Conscienciológica,
TV Compléxis e depois no YouTube.
08. Transmissão. Em 6 de fevereiro de 2008, começa a transmissão online das tertúlias.
09. Tertuliarium. Em 30 de novembro de 2008, inauguração do Tertuliarium (verbete
1035: Senso de Urgência).
10. Curso. Em 27 e 28 de dezembro de 2008, realizado o primeiro curso no Tertuliarium, Curso Avançado de Tenepes. Este passa a ser ministrado anualmente, com debate de verbetes inéditos. Outros: Curso com base no livro Manual dos Megapensenes Trivocabulares (12 de
abril de 2009); Curso com base nos verbetes enciclopédicos Trio ínsito e Megacondição Evolutiva (16 de julho de 2010); Curso com base nos verbetes enciclopédicos Convite ao Intermissivista
e Parestamento (22 de julho de 2011). Curso com base nos verbetes do DAC Invexoprofilaxia
e Pandeirologia (16 de julho de 2012).
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11. Arco voltaico. De 9 de fevereiro a 22 de junho de 2009, às segundas-feiras, ocorrem
experimentos com o arco voltaico craniocracral em 20 pessoas (17 em 9 de fevereiro) sorteadas
dentre as presentes, totalizando neste período 397 experimentos.
12. Imagística. Em 11 de abril de 2009, realizada a primeira Prova da Imagística. Ocorreram mais 4 edições, 3 anuais em abril no CEAEC e outra em outubro de 2012 no campus
Aracê.
13. Megaeuforização. Em 29 de abril de 2010, ocorre o experimento da megaeuforização, com duas pessoas sendo sorteadas e convidando, cada sorteado, outras duas. Estes experimentos passam a ser fixados às quintas-feiras.
14. Neoverbetógrafos. Em 2 de setembro de 2010, início do primeiro lote com 20 verbetes de neoverbetógrafos (número 1680 a 1699). Em 2011, 176 verbetes (1843 a 1862; 1883
a 1942; 1963 a 1980; 2004 a 2021; 2042 a 2081 e 2103 a 2143). Em 2012, 57 verbetes (2167
a 2184 e 2205 a 2243). Em 13 de abril (verbete 2264), os verbetes de colaboradores da Enciclopédia passam a ser discutidos diariamente.
15. Paraelencologia. Em maio de 2011, passam a ser registradas as consciexes manifestando-se na Cognópolis Foz.
16. DAC. Em 16 de outubro de 2011, é debatido o primeiro verbete do Dicionário de
Argumentos da Conscienciologia – DAC (Arcanologia). Em 3 de fevereiro, é debatido o 16o
verbete do DAC (Volitaciologia), iniciando-se a rotina de verbetes do DAC apresentados diariamente, junto ao verbete enciclopédico.
17. Círculo Mentalsomático. Em 7 de abril de 2012, início do Círculo Mentalsomático,
aos sábados pela manhã no Tertuliarium.
18. Minitertúlia. Em maio de 2012, as minitertúlias, de conversas informais na recepção do CEAEC pré-almoço, passaram por curto período para o Salão Verde, e migram para
o Tertuliarium, com a característica dos debates não serem gravados nem transmitidos online.
Desenvolvimento. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 condições evolutivas, passíveis de terem sido desenvolvidas paulatinamente nos 10
anos de participação regular nas Tertúlias Conscienciológicas:
01. Amparabilidade: o contato com padrões holopensênicos homeostáticos a partir das
extrapolações parapsíquicas detectoras da presença de consciexes amparadoras visitantes.
02. Autequilibração: a higienização da psicosfera pessoal a partir da imersão periódica
em holopensene harmonizante criando padrão homeostático de referência.
03. Autodesassedialidade: a diminuição das irracionalidades pessoais a partir da assimilação de conteúdos autodesassediantes debatidos e autaplicados na diuturnidade.
04. Concentração: o treino de manutenção da escuta ativa a partir da atenção aos debates por pelo menos duas horas consecutivas diárias.
05. Conformática: a conscientização sobre o valor da forma na transmissão do conteúdo a partir do entendimento das minúcias do confor verbetográfico.
06. Continuísmo: o hábito do labor continuado a partir dos estudos ininterruptos no
contrafluxo do condicionamento social de folgas semanais e em feriados.
07. Cosmovisão: o aprofundamento cognitivo e conjunção de conceitos teáticos da
Conscienciologia a partir das horas de reflexão sobre várias abordagens expostas nas tertúlias.
08. Criticidade: a qualificação cosmoética da criticidade a partir do exame da teática
descrenciológica demonstrada no Tertuliarium.
09. Cultura: o crescimento da cultura pessoal a partir da diversidade de temáticas
debatidas, comentários, indicações bibliográficas e posicionamentos perante as notícias do momento.
10. Detalhismo: o desenvolvimento da hiperacuidade quanto aos detalhes a partir da revisão formal dos textos dos verbetes.
11. Energossomática: o progresso no domínio energossomático a partir das experiências energéticas facilitadas e otimizadas no campo instalado nas tertúlias.
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12. Intelecção: a dinamização da performance mental a partir da exercitação intelectual
diária: apreensão, ponderação, associação ideativa, elucubração, questionamentos.
13. Interassistência: a maior compreensão sobre a tares a partir da verificação das repercussões multidimensionais e resultados cosmoéticos do decênio tertuliano.
14. Mentalsomaticidade: o avanço no autocontrole emocional a partir dos momentos
de experimentação da primazia do mentalsoma no holopensene tertuliário.
15. Multidimensionalidade: o aumento da autoconsciência quanto à própria realidade
multidimensional a partir das ponderações e vivências interdimensionais.
16. Mundividência: a consolidação da neomundividência conscienciológica a partir da
captação teática das neoverpons.
17. Paracognição: a aquisição cognitiva sobre temas evolutivos avançados, além dos
estudados no Curso Intermissivo pessoal, a partir das neoverpons apresentadas.
18. Paradiplomacia: a instrução sobre técnicas paradiplomáticas a partir da observação
de posicionamentos, condução dos debates e aplicação do binômio admiração-discordância.
19. Parapsiquismo: o refinamento da paraperceptibilidade a partir da interação diária
com as energias, mudanças holopensênicas e parafenômenos presentes nas tertúlias.
20. Vocabulário: a expansão dos dicionários cerebrais a partir dos neologismos, neovocábulos e resgates de expressão contidos nos verbetes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a década tertuliana, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodeterminação decenal: Autodeterminologia; Homeostático.
02. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
03. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
04. Cultura tertuliana: Tertuliologia; Homeostático.
05. Década: Paracronologia; Neutro.
06. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
07. Migração intratertuliária: Tertuliologia; Neutro.
08. Omnidesafio das tertúlias conscienciológicas: Refutaciologia; Homeostático.
09. Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.
10. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
11. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
12. Teletertuliano incógnito: Infocomunicologia; Neutro.
13. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A DÉCADA TERTULIANA POSSIBILITOU A EXPLICITAÇÃO
ÍMPAR DE TEÁTICAS CONSCIENCIOLÓGICAS, SIGNIFICANDO MARCO HISTÓRICO NA HOLOBIOGRAFIA DA GERAÇÃO DE INTERMISSIVISTAS LÚCIDOS NO SÉCULO XXI.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na escala de 1 a 5, como avalia o nível pessoal
de aproveitamento da primeira década tertuliana? Já pensou sobre como será possível haurir
maiores proveitos na década porvir?
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DECÊNIO

INTERASSISTENCIAL PARACIRÚRGICO
(CRONOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O decênio interassistencial paracirúrgico é o período de 10 anos consecutivos dedicados à prática parapsíquica conjunta dos voluntários, intra e extrafísicos, integrantes da
Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP), cujo materpensene é a cirurgia invisível.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo decênio deriva do idioma Latim, decennium, ―espaço de dez anos;
década‖. Apareceu no século XIX. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, ―no interior de
2; entre; no espaco de‖. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia,
―ajuda; socorro‖. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição para vem do idioma Grego,
pará, ―por intermédio de; para além de‖. O termo cirúrgico deriva do idioma Latim, chirurgico,
―relativo a prática ou ofício da cirurgia; medicina operatória; operação cirúrgica‖, e este do idioma Grego, kheirourgikós. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Primeira década da DIP. 2. Década de interassistência paracirúrgica.
Neologia. As 3 expressões compostas decênio interassistencial paracirúrgico, decênio
interassistencial paracirúrgico intrafísico e decênio interassistencial paracirúrgico multidimensional são neologismos técnicos da Cronologia.
Antonimologia: 1. Primeira década tertuliária. 2. Quinquênio cognopolita.
Estrangeirismologia: a conquista do know-how assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à consolidação da prática interassistencial grupal.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativo ao tema: – Década: valor relativo. Tempo assistencial: megainvestimento. Interassistência: megarrecurso evolutivo.
DIP: megaempreendimento interassistencial. Quantidade, não! Qualidade. Qualifiquemos nossa
interassistência.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, relativas ao tema, listados em ordem alfabética:
1. “Assistência. O mais inteligente é a assistência generalizada, não discriminatória,
mesmo sem conhecer o assistido, condição oposta à acepção de pessoas”.
2. “Ectoplasmia. Todo Ser Humano é parapsíquico. Todo parapsiquismo tem ectoplasmia. Porém no contexto da Ciência Conscienciológica, considera-se ectoplasta a pessoa autoconsciente que sabe aplicar o autectoplasma interassistencialmente”.
3. “Paracirurgia. Quem deseja entender os fenômenos da paracirurgia não pode abdicar
do autodiscernimento. O mais sério nas ocorrências da paracirurgia é a intensidade positiva da
qualidade da sessão de ectoplasmia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; o holopensene grupal da Interassistenciologia; o holopensene do parapsiquismo sadio; o materpensene da pesquisa parapsíquica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a grupopensenidade harmoniosa; a criação de fôrma holopensênica pró-atuação de
equipexes técnicas em paracirurgia; o holopensene propício a auto e heteropesquisas em Ectoplasmologia e Paracirurgia; a contribuição para o fortalecimento do holopensene da cientificidade
parapsíquica cosmoética.
Fatologia: o decênio interassistencial paracirúrgico; a experimentação decenal produtiva; a vivência perseverante de atividades assistenciais presenciais e a distância; as pesquisas não
indutivas; a postura científica das abordagens parafenomênicas; o investimento na qualificação
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dos voluntários; o investimento em pesquisas laboratoriais; a interface com as Universidades quebrando tabus paradigmáticos; o esforço hercúleo em ―tirar minhoca de cimento‖, na construção da
objetivação pesquisística dos parafatos; o desenvolvimento de Metodologia de Pesquisa em Paracirurgia; as verdades relativas de ponta relacionadas à Parafisiologia Consciencial hauridas pelo
pesquisador paracirúrgico; os relatos de retomada imediata da homeostase holossomática pelos
assistidos a distância; o bem-estar íntimo decorrente da sensação de minipeça útil na interassistência; a policarmalidade assistencial favorável ao autorrevezamento lúcido; a constância nas práticas interassistenciais paracirúrgicas; o exemplo tarístico de abnegação cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o campo
energético de desassédio holossomático; a qualificação interassistencial tenepessística da equipin
integrante da DIP; a maior desenvoltura da projetabilidade lúcida (PL); a conquista do domínio da
assimilação energética (assim) e desassim; a paradedicação semanal contínua aos acoplamentos
interassistenciais grupais; a atuação extrafísica lúcida em parambulatórios; a assistência paragenética profilática às consciexes, prevenindo doenças físicas de manifestação precoce na próxima
ressoma; os extrapolacionismos inefáveis de megaeuforizações patrocinadas pela equipex garantido e estimulando a continuidade dos trabalhos paracirúrgicos; a inspiração parepistemológica
voltada à Assistenciologia Paracirúrgica; a ―mão na massa‖ dos trabalhos da reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistência parapsíquica–cientificidade pesquisística.
Principiologia: o princípio profilático de não deixar para amanhã a assistência a ser
realizada hoje.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) norteando a teática do trabalho interassistencial.
Teoriologia: a teoria da utilização da ectoplasmia em práticas interassistenciais.
Tecnologia: a técnica da assim profunda no desbloqueio energossomático; a técnica da
ectoplasmia interassistencial; a técnica da concisão no registro dos parafatos, na planilha de pesquisas.
Voluntariologia: os participantes voluntários presenciais e a distância, doadores de
ectoplasmia; os pesquisadores voluntários da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial
em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito halo das práticas assistenciais cosmoéticas.
Neossinapsologia: as neossinapses da conscin ectoplasta atualizadas para o contexto
interassistencial com base nas auto e heteropesquisas.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido.
Enumerologia: a primeira turma de voluntários doadores-pesquisadores; a primeira escala de atividades compartilhadas; a primeira dinâmica; o primeiro grupo de acopladores paracirúrgicos; as primeiras pesquisas; os primeiros debates; os primeiros resultados. A década conscienciológica; a década tenepessológica; a década verponológica; a década taristicológica; a década verbetológica; a década pesquisológica; a década assistenciológica.
Binomiologia: o binômio (dupla) acoplador doador–recebedor.
Interaciologia: a interação equipin–equipex técnica nas práticas assistenciais ectoplásmicas.
Crescendologia: o crescendo pítia inconsciente–autopesquisador lúcido, diferenciando
as práticas conscienciológicas.
Trinomiologia: o entendimento do trinômio ectoplasma-ectoplasmia-ectoplastia qualificando a reeducação conceitual.
Polinomiologia: o polinômio cosmoética-energia-prioridade-interassistencialidade.
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Antagonismologia: o antagonismo década de pesquisa / década de achismo.
Paradoxologia: o paradoxo de o resultado paracirúrgico a distância poder ter maior
êxito imediato em relação ao presencial, em pleno campo ectoplásmico; o paradoxo de o desconforto energético do acoplamento paracirúrgico fugaz gerar sensação de extrema confortabilidade mais duradoura no assistente acoplador.
Politicologia: a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na qualificação da interassistência ectoplásmica.
Filiologia: a paracogniciofilia.
Fobiologia: a superação da parapsicofobia.
Sindromologia: as parassíndromes identificadas nas pesquisas da DIP a exemplo da síndrome de Godot.
Mitologia: a prática das pesquisas teáticas favorecendo à desconstrução dos mitos.
Holotecologia: a interassistencioteca; a experimentoteca; a energoteca; a parafenomenoteca; a pesquisoteca; a ciencioteca; a argumentoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Cronologia; a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Ectoplasmologia; a Parafenomenologia; a Paratecnologia; a Parafatuisticologia; a Holossomatologia;
a Pesquisologia; a Metodologia; a Consciencioterapia; a Autoconscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ectoplasta; a equipe de energizadores; as consciexes operosas; as
consciexes técnicas em ectoplasmia; a equipex de paracirurgia; a equipin de apoio; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o epicon; o monitor; o recepcionista; o orientador aos vistantes; o energizador dos visitantes; o energizador; o cronometrista; o acoplador; o doador; o projetor; o visitante; o solicitante de paracirurgia a distância; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico de
função; o assistente; o assistido; o observador; o coordenador; o prevenido; o vigilante; o sentinela; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o exemplarista; o planejador; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o homem de ação.
Femininologia: a epicon; a monitora; a recepcionista; a orientadora aos vistantes; a energizadora dos visitantes; a energizadora; a cronometrista; a acopladora; a doadora; a projetora;
a visitante; a solicitante de paracirurgia a distância; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de função; a assistente; a assistida; a observadora; a coordenadora; a prevenida; a vigilante;
a sentinela; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a exemplarista; a planejadora;
a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo
sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: decênio interassistencial paracirúrgico intrafísico = aquele dedicado
à identificação dos resultados assistenciais corroborados por meio de relatos, depoimentos ou
acompanhamento de casos específicos, no dia a dia; decênio interassistencial paracirúrgico
multidimensional = aquele dedicado à identificação dos resultados assistenciais corroborados por
meio da equipex, em parambulatórios ou pronto-socorros extrafísicos.
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Culturologia: a cultura da assistência interconsciencial paracirúrgica; a cultura da
qualificação das práticas interassitenciais tendo por base o ectoplasma; a cultura da interassistência inegoica.
Histórico. Sob a ótica da Para-Historiologia, eis em ordem cronológica o registro histórico da DIP:
2006. Em 14.07.2006, foi constituída a Dinâmica Interassistencial Holossomática
(DIH), funcionando às sextas-feiras, no Salão das Dinâmicas, no Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC), aos moldes das dinâmicas já existentes tendo o diferencial de iniciar,
desde o primeiro dia, com pesquisas das heteroparapercepções e Escala de Treinamento Interassistencial (pioneirismo). As práticas ocorreram no horário das 19h às 22h.
2007. Após 40 semanas de análise dos relatos parapsíquicos vivenciados pelos participantes da DIH, os pesquisadores identificaram como materpensene da atividade assistencial
a paracirurgia. Neste período, o epicon relatou vivenciar projeção lúcida com assistência em parambulatórios, os quais estavam vinculados aos trabalhos da DIH. Os amparadores promoveram
a lembrança de outra vivência projetiva lúcida, no contexto da paracirurgia, ocorrida em julho de
1995, onde o informaram sobre o trabalho a ser realizado com esta técnica, em futuro próximo.
A partir desta recordação e corroboração dos parafatos, a dinâmica passou a se denominar Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP).
2009. Foi lançada a Rede Interassistencial de Cirurgia Invisível a distância, cujo
detalhamento encontra-se publicado na Revista Conscientia. A partir desta publicação, a DIP
recebeu a adesão de diversos voluntários assistentes à distância. Ampliou o número de solicitações de assistência em âmbito nacional e internacional.
2010. Em março de 2010 o Grupo de Pesquisas da DIP passou a reunir-se no
Discernimentum, onde mantinham considerável acervo. Em dezembro de 2010 foi proposto a criação de laboratório de ectoplasmia com o objetivo de ser ambiente de pesquisa das conscins
ectoplastas com vistas à qualificação da interassistência.
2011. Em agosto desse ano, a DIP passou a ser realizada no Salão de Eventos da
Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). A Paracirurgia é uma subespecialidade
da Consciencioterapia.
2012. Após os resultados de algumas pesquisas exploratórias foi inaugurado o laboratório da ectoplasmia, atual laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia, com sede no
CEAEC.
2012. Em decorrência da publicação dos primeiros resultados de pesquisas e da publicação de 4 verbetes relacionados ao tema Paracirurgia, foi sugerida a criação de Instituição Conscienciocêntrica (IC) especializada em Ectoplasmia e Paracirurgia. Teve início os trâmites legais
junto à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN) e a Equipe de Pesquisa passou a ser pré-IC.
2013. Em 14 de julho de 2013 foi fundada a Associação Internacional de Pesquisa
Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB), instituição não governamental, universalista, sem fins lucrativos dedicada à reeducação em Parapesquisologia Interassistencial
e à Pesquisa em Ectoplasmia e Paracirurgia. A DIP passou a integrar o portfólio de eventos da
nova IC.
2014. Dando continuidade às pesquisas foi iniciado o projeto ―Análise de 100 campos‖.
2015. Foi realizada de maneira oficial, a 1ª Qualificação dos participantes da DIP, no dia
30 de janeiro de 2015, e entregue aos presentes o Manual de apoio à Dinâmica Interassistencial
da paracirurgia.
2016. Em janeiro de 2016, a DIP passou a funcionar no Discernimentum, nos mesmos
moldes, dia e horário inicial. Em 03 de maio iniciaram as atividades da Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia na cidade de São Paulo, SP, sendo realizada na primeira semana de
cada mês, no mesmo dia e horário da realização da dinâmica em Foz do Iguaçu, PR.
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Pontuação. Neste ano de 2016, comemora-se o terceiro ano de fundação da ECTOLAB
e também, a 1a década de assistência consecutiva da Dinâmica Iinterassistencial de Paracirurgia,
a qual apresenta, nesse período decenal os seguintes resultados, descritos, a seguir, em ordem funcional de assistência e respectivas categorias:
A. Assistência paracirúrgica.
1. Campos: 430 campos paracirúrgicos já realizados, tendo em média 42 participantes,
sendo a média de 5 visitantes e 35 voluntários fixos.
2. Pedidos: foram recebidos 11.719 pedidos de paracirurgia, no período de agosto de
2013 a junho de 2016. Além do Brasil, também são encaminhadas solicitações de paracirurgia de
outros países, a exemplo da Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, Itália, Portugal
e Suíça.
3. Relatórios: são recebidos, em média, 350 relatórios / ano, o equivalente a 10% dos
pedidos feitos.
4. Voluntários: em média, atuam na DIP, 40 voluntários presenciais e 39 a distância.
B. Assistência parapedagógica sobre paracirurgia.
1. Cursos: a partir da DIP foram desenvolvidos os cursos: Campo Assistencial Holossomático (10 edições); Campo Parapesquisístico Interassistencial (3 edições); Imersão em Ectoplasmia (4 edições).
2. Mídia: 10 entrevistas sobre o tema.
3. Oficinas: duas oficinas de autocricidade temática.
4. Palestras gratuitas: 15 palestras, sendo 5 em Foz do Iguaçu (PR) e em outras cidades, a exemplo de Curitiba (PR), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro
(RJ), São Paulo (SP) e Venda Nova do Imigrante (ES).
5. Portfólio. Publicação do 1o portfólio de Cursos da ECTOLAB, fevereiro de 2016.
6. Qualificação dos voluntários da DIP: 1 evento em 30.01.2015. Contou com a presença de 37 voluntários.
C. Assistência gesconográfica.
1. Manual: 1 Manual de apoio aos voluntários da DIP.
Consolidação. Sob a ótica da Experimentologia, após década de prática continuada dedicação e pesquisas parapsíquicas assistenciais, corporifica o materpensene da tares libertária e evolutiva nas áreas de Ectoplasmologia e Paracirurgia, em benefício de todos os pesquisadores da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o decênio interassistencial paracirúrgico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
02. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Conscin ectoplasta: Ectoplasmologia; Neutro.
04. Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
05. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
06. Ectoplasma: Energossomatologia; Neutro.
07. Epicentrismo tarístico neoverpônico: Verponologia; Homeostático.
08. Fenomenologia Holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
09. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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10. Kit de dinâmica parapsíquica: Organizaciologia; Neutro.
11. Laboratório conscienciológico da Ectoplasmia: Energossomatologia; Homeostático.
12.
13.
14.
15.

Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
Parapercepciograma: Parapercepciologia; Neutro.
Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.

O DECÊNIO INTERASSISTENCIAL DE PARACIRURGIA REPRESENTA MARCO HISTÓRICO ÍMPAR DE PRÁTICAS BIOENERGÉTICAS E PESQUISAS PARAPSÍQUICAS, DE CARÁTER CIENTÍFICO, CONSOLIDADAS NA COGNÓPOLIS-FOZ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é capaz de mensurar a abrangência dos resultados interassistenciais realizados na 1a década de prática bionergética-paracirúrgica grupal? Considera relevante as práticas de autoqualificação decorrentes da interação década paracirúrgica–
–autoparapsiquismo lúcido?
Bibliografia Específica:
01. Fior, Celso Roberto; Manual de Apoio à Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP); Apostila;
revisores Ivelise Vicenzi; & Neida Cardozo; 22 p.; 8 seções; 30 enus.; 1 ilus.; 1 tab.; alf.; 29 x 20,5 cm; espiralado; Edição
do Autor; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro, 2015; páginas 8 e 18.
02. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Prapasíquicas do CEAEC: Histórico e Estatística
de 2003 à 2009; Artigo; Edição Especial da III Jornada de Parapercepciologia & I Fórum de Pesquisas das Dinâmicas
Parapsíquicas; Foz do Iguaçu, PR; 16-18.07.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 4; 3 enus.; 22 tabs.; 2 refs.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; OutubroDezembro, 2009; páginas 247 a 262.
03. Leite, Hernande; Interrelação Tenepes e Paracirurgia na Dinâmica Interassistencial Holossomática;
Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 4 enus.; 1 microbiografia; 12
refs.; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2009; páginas 27 a 32.
04. Idem; Parapercepções em um Campo Assistencial Holossomático; Artigo; Edição Especial da II Jornada de Parapercepciologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; Seção: Temas
da Conscienciologia; 1 E-mail; 40 enus.; 1 tab.; 3 refs.; 1 anexo; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 305 a 317.
05. Idem; Projeção Lúcida Parambulatorial; Artigo; Homo projector; Revista; Semestral; Vol. 1; N. 1; 6 enus.;
1 microbiografia; 1 ref.; 1 webgrafia; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; Julho-Dezembro, 2014; páginas 10 a 15.
06. Idem; Proposta de Descrição e Caracterização da Síndrome de Godot; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 15; N. 1; 12 enus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 3 filmes; 6 refs.; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 208 a 214.
07. Martins, Eduardo; Tenepes, Paracirurgia e a Rede de Interassistência: Relato de Caso; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 3enus.; 1 microbiografia; Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2011; páginas 366 a 368.
08. Rossa, Dayane; Ectoplasmia e Relações Interassistenciais; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol.15; N. 4; 1 E-mail; 13 enus.; 2 notas; 12 refs.; Associação Internacional do Centro deAltos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro; 2011; páginas 567 a 576.
09. Idem; Estudo da Ampliação da Clarividência Facial a partir da Potencialização de Campo Ectoplásmico; Artigo; Edição Especial da III Jornada de Parapercepciologia & I Fórum de Pesquisas das Dinâmicas
Parapsíquicas; Foz do Iguaçu, PR; 16-18.07.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia;1 E-mail; 17 enus.; 3 gráfs.; 1 ilus.; 1 planilha; 10 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro; 2009; páginas 292 a 306.
10. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
130, 565 e 1.211.
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DECIDOFOBIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A decidofobia é a característica ou condição patológica da pessoa indecisa,
sem firmeza, com medo de decidir ou tomar posição ante as injunções críticas da vida.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo decidofobia é composto pela expressão do idioma Francês, décision, ―ação de decidir‖, derivado do idioma Latim, decisio, ―ação de resolver uma questão debatida‖; e do idioma Francês, phobie, ―medo exagerado‖.
Sinonimologia: 01. Decisofobia. 02. Indecidismo. 03. Estado de irresolução. 04. Tendência à indeterminação. 05. Caráter da indecisão. 06. Condição da hesitação. 07. Incapacidade
de definição. 08. Autoincerteza. 09. Reticência. 10. Intencionalidade ambígua.
Neologia. O vocábulo decidofobia e as duas expressões compostas decidofia leve e decidofobia pesada são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Antidecidofobia; antidecisofobia. 02. Decidofilia; Decidologia.
03. Antibifrontismo; decidismo; estado da resolução. 04. Tendência à autodeterminação.
05. Condição da decisão. 06. Capacidade de definição. 07. Posicionamento. 08. Autocerteza;
autoconvicção. 09. Definoteca. 10. Exclamação.
Estrangeirismologia: a procrastinação sine die.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os dubiopensenes; a dubiopensenidade.
Fatologia: a vontade débil; a minivolição; a voliciopatia; as vacilações estacionárias; os
vacilos; o indecidismo; o indefinidismo; as indecisões; as indefinições; as irresoluções; as indúcias; as titubeações; as hesitações como rotina; a autoincerteza cronicificada; as ambiguidades
multifacetadas; as atitudes reticentes; a ausência de autodeterminação; as retrorrotinas; o antiaqui
e agora; o alhures-e-depois; os trancos e barrancos; os altos e baixos; as idas e vindas; as marchas e contramarchas; os avanços e retrocessos; o vai-não-vai; as meias-medidas; o chove-não-molha; o puxa-encolhe; os ziguezagues na conduta; o empurrar com a barriga; a protelação;
os postergamentos; a dilação; as posposições; o retardamento das decisões; os engavetamentos de
projetos; a autoincerteza; a embromation; a embromação em cadeia; a acumulação de pendentes
do mês; a infantilidade adulta; a psicastenia.
Parafatologia: a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: o ato de apalpar o terreno; o ato de pesar na balança; o ato de pensar
duas vezes; o ato de dormir sobre o caso; o ato de tomar atitude; o ato de cortar o nó górdio;
o momento de decisão.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Fobiologia: a decidofobia institucional; o decidofobismo; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome da borboleta.
Maniologia: a abulomania.
Holotecologia: a definoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin impontual; a pessoa sem iniciativa; a conscin sem expediente;
a pessoa vacilante; a conscin indecisa; a conscin insegura; a consciência pendular.
Masculinologia: o portador, consciente ou inconsciente, da decidofobia; o desô; o voliciopata; o buscador-borboleta; o procrastinador; o embromador; o ator Woody Allen (Allan Stewart Konigsberg, 1935–); o presidente do Brasil (2003–2010) Luiz Inácio Lula da Silva (1945–);
o homem ziguezagueante; o inconvicto; o perdidão; o vacilão; o decidofóbico.
Femininologia: a portadora, consciente ou inconsciente, da decidofobia; a desô; a voliciopata; a buscadora-borboleta; a procrastinadora; a embromadora; a mulher ziguezagueante;
a inconvicta; a perdidona; a vacilona; a decidofóbica.
Hominologia: o Homo sapiens decisophobicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: decidofobia leve = o condição geradora do sedentarismo da conscin; decidofobia pesada = a condição geradora do incompléxis da conscin.
Culturologia: a cultura da postergação.
Voliciologia. Segundo a Parapatologia, a decidofobia se insere entre as piores manifestações da patologia da vontade, ou voliciopatia, em geral de origem paragenética.
Anulações. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
categorias de anulações nocivas ou omissões deficitárias geradas pela decidofobia:
01. Assistenciologia: a anulação da prática assistencial diária da tenepes.
02. Conviviologia: a anulação do princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
03. Despertologia: a anulação da desperticidade.
04. Extrapolacionismo: a anulação da extrapolação evolutiva.
05. Intrafisicologia: a anulação da força presencial vigorosa.
06. Mentalsomatologia: a anulação da bússola consciencial cosmoética.
07. Parapercepciologia: a anulação da sinalética energética e parapsíquica.
08. Primener: a anulação de episódios de primavera energética.
09. Proexologia: a anulação do completismo existencial (compléxis).
10. Projeciologia: a anulação da projetabilidade lúcida (PL).
Terapeuticologia. Pelos critérios da Paraterapeuticologia, a cura da decidofobia tem
início quando a pessoa ousa ser até ridícula quanto aos próprios atos ponderados e encara o medo,
de qualquer etiologia, perante a possibilidade de errar. Quem erra, e avalia o próprio erro, acaba
aprendendo a acertar mais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a decidofobia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
2. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.

Enciclopédia da Conscienciologia

8050

3.
4.
5.
6.
7.

Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

A PUSILANIMIDADE TRAZ A INDEFINIÇÃO PESSOAL.
A INDEFINIÇÃO ACARRETA A PARALISAÇÃO DAS AUTOMANIFESTAÇÕES PENSÊNICAS. A AUTOPARALISAÇÃO,
DIA APÓS DIA, GERA O INCOMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você ainda é vítima de algum tipo de indecisão prejudicial nos momentos evolutivos críticos? Você é da tomada de iniciativa imediata ou do ―deixar como está para ver
como fica‖?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 191, 330, 335, 433, 495, 537,
605, 655 e 677.

Enciclopédia da Conscienciologia

8051

DECIDOMETRIA
(DECIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A decidometria é a mensuração da capacidade decisória da consciência, intra ou extrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo decisão provém do idioma Francês, décision, ―ação de decidir; resultado dessa ação‖, derivado do idioma Latim, decisio, ―decrescimento; diminuição; transação;
acordo; ajuste; acomodação; ação de resolver alguma questão debatida‖, e este de decidere, ―cair;
perecer; morrer; decair; afastar-se; sucumbir; sair de‖. Surgiu no Século XVI. O elemento de
composição metria deriva do idioma Latim, metrum, ―medida de 1 verso‖, e este do idioma Grego, métron, ―unidade de medida; o que mede; instrumento para medir‖.
Sinonimologia: 1. Aferição do nível de decidibilidade. 2. Medida da habilidade decisória. 3. Mensuração da competência decisória. 4. Qualimetria do atilamento decisor. 5. Metrificação da autoridade decisória. 6. Avaliação da capacidade decisória.
Neologia. O vocábulo decidometria e as duas expressões compostas decidometria juvenil e decidometria madura são neologismos técnicos da Decidologia.
Antonimologia: 01. Aferição da indecidibilidade. 02. Medida da inabilidade decisória.
03. Metrificação da desautoridade pessoal. 04. Medida da imprecisão na escolha. 05. Metrificação da decidofobia. 06. Avaliação do nível de tibieza. 07. Balanço da pusilanimidade. 08. Exame acurado da hesitabilidade. 09. Dissecção analítica da irresolubilidade. 10. Inventário do abstencionismo.
Estrangeirismologia: a medida da performance decisória; o acid test da decidibilidade;
o nível de awareness multidimensional nas decisões magnas; a pesquisa do know-how decisório;
o estudo do modus operandi decisório; o checkup periódico da capacidade decisória; o follow up
decidológico; a investigação do leitmotiv pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à medida da Autodecidologia Evolutiva.
Ortopensatologia: – “Posicionologia. Se o Homo sapiens serenissimus, ou o Ser Serenão, é o modelo evolutivo para nós, consciências pré-serenonas, será sempre inteligente formular
a questão pertinente, analógica, ante toda autodecisão ou autodefinição crítica na existência:
– “O Ser Serenão tomaria essa decisão, firmaria essa posição ou agiria dessa forma?” Tal atitude elimina, racionalmente, a maioria dos erros, enganos e omissões da conscin, homem ou
mulher”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Decidologia; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os
cognopensenes; a cognopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a pressão holopensênica da Socin Patológica influenciando a conscin incauta na tomada de decisões críticas; o automaterpensene enquanto resultado das retrodecisões conscienciais; a priorização do pen dos autopensenes.
Fatologia: a decidometria; a avaliação parcial dos acertos e erros decisórios; a matematização das autescolhas; o balanço da própria vida por meio da autodecidometria; o estudo das autotendências e da raiz motivacional nas escolhas pessoais; a avaliação das automanifestações da
vontade; a medida da capacidade de definição acurada dos rumos pessoais; a autolucidez quanto
ao modo personalíssimo de efetuar as autodecisões; a ampliação do autodiscernimento quanto às
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escolhas pessoais; a análise pormenorizada das consequências das autodeliberações; a ponderação
quanto ao custo-benefício das autorresoluções; a clareza quanto ao ônus e ao bônus das escolhas
pessoais; o exame dos efeitos das escolhas e ações pessoais; o estudo das consequências dos posicionamentos e da qualidade da intencionalidade nas autodeliberações; o exame das influências
horizontais e verticais nas decisões de destino; a retrospectiva decisória a cada década de vida;
o levantamento das decisões críticas de destino; a análise crítica dos momentos cruciais de megadecisão; o detalhamento da qualidade, extensão, profundidade, influência e resultados das autodecisões cotidianas definidoras do destino pessoal; a análise minuciosa das autodecisões críticas
ocorridas em distintas fases da proéxis; a autoproéxis costurada pelos pontos decisórios; as decisões do presente repercutindo no futuro mediato e imediato; a década decisiva dos 20 anos de idade física; a demarcação da linha divisória das conquistas evolutivas pessoais bem definidas, apontando o antes e o depois das autodeterminações proexológicas racionais; a negligência ou a proficiência quanto às escolhas magnas da fase preparatória repercutindo na fase executiva da proéxis;
a idade crítica dos 35 anos de idade; o ato de não atribuir aos outros a responsabilidade pelas escolhas pessoais; o ato de saber suportar a pressão das incertezas; o fato de não haver garantias decisórias; o fato de toda conquista evolutiva ser resultado de autodecisões lúcidas; o fato de os méritos pessoais de hoje serem reverberações de autorresoluções cosmoéticas do passado; o ato de
optar, com autogestão, pela solução teática mais simples, lógica e prioritária de acordo com os
fundamentos do ―aconteça o melhor para todos‖.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o levantamento
das repercussões multidimensionais das autodecisões; a medida da autopredisposição à captação
das dicas dos amparadores extrafísicos sobre os rumos mais corretos a seguir; o nível de cosmovisão multidimensional ampliadora das chances de acerto decisório; as sondagens energéticas dos
caminhos de vida possíveis; a capacidade de parapercepção das evocações extrafísicas pós-decisão sinalizadoras do percentual de erro e acerto; o aval dos amparadores extrafísicos nos autodirecionamentos cosmoéticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo código pessoal de Cosmoética (CPC)–saldo da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o sinergismo autocognição-ortodecisão; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade na autanálise decisória; o sinergismo ortointencionalidade–amparo de função;
o sinergismo equilíbrio íntimo–juízo crítico–decisão prudente.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio evolutivo da
acuidade nas autopriorizações; o princípio da imprescindibilidade de autodecisões críticas na vida humana; o princípio cosmoético de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos;
o princípio da singularidade holobiográfica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética qualificando as decisões pessoais.
Teoriologia: a teoria da ação e reação holocármica; a teoria das fases proexológicas.
Tecnologia: as técnicas conscienciometrológicas; a técnica do autoinventariograma;
a técnica da autodeterminação decenal; a técnica da revisitação autocrítica dos fatos; a técnica
de avaliação da qualidade evolutiva dos valores pessoais; a técnica dos 51% (especificação dos
percentuais); a técnica dos 6 meses pós-autorresolução.
Voluntariologia: as escolhas maxiproexológicas prioritárias dos voluntários intermissivistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
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Efeitologia: o efeito das escolhas e decisões ao longo da vida; o efeito halo das autodecisões na fase preparatória da proéxis; o efeito nosológico das omissões deficitárias; os efeitos
extrafísicos doentios (melex) da Desviologia Pessoal; os efeitos das ponderações autorreflexivas
na evolução consciencial; o efeito cumulativo das autodecisões sadias resultando na autoconfiança; os efeitos das autodecisões firmadas e alinhadas ao megafoco proexológico.
Ciclologia: o ciclo de autopesquisas constantes; o ciclo decisório pessoal; as decisões
críticas inerentes a cada fase do ciclo etário humano; o ciclo iterativo planejamento-consecução-avaliação-correção; o ciclo deliberação-consecução-colheita.
Enumerologia: o nível de autoconhecimento decisório; o nível de autocriticidade decisória; o nível de liberdade decisória; o nível de autolucidez decisória; o nível de maturidade decisória; o nível de cosmoeticidade decisória; o nível de acerto decisório.
Binomiologia: o binômio decidometria-proexometria; a análise do binômio indicadores
proexológicos particulares–indicadores proexológicos gerais; o binômio abordagem técnica–realidade concreta; o binômio análise-síntese; o binômio postergação-procrastinação; o binômio
coragem-superação; o binômio estratégia-resultados; o binômio autorreflexão-acerto; o binômio
ortointencionalidade-ortodecidibilidade.
Interaciologia: a interação decidometria-conscienciometria; a interação análise biográfica–análise decisória; a interação retrospectiva decenal–análise contextual atual–neoplanejamento decenal; a interação autocognição-autodecisão; a interação autocrítica racional–escolhas
coerentes; a interação ponteiro consciencial calibrado–autodecisões acertadas; a interação intermissibilidade-intrafisicalidade expressa nas decisões críticas de vida.
Crescendologia: o crescendo autodecidibilidade emociogênica–autodecidibilidade racional; o crescendo autorganização consciencial–calculismo cosmoético–taquirritmia evolutiva;
o crescendo etário avaliação proexológica aos 15 anos–avaliação proexológica aos 25 anos–
–avaliação proexológica aos 35 anos; o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem veterana; o crescendo proexológico fase preparatória (em geral menor)–fase executiva
(em geral maior)–fase acabativa (síntese proexológica); o crescendo evolutivo sementeira intrafísica–colheita extrafísica; o concatenamento do crescendo proéxis-compléxis-maximoréxis no
êxito meritório das decisões irrepreensíveis.
Trinomiologia: o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio dileções-tendências-escolhas; o trinômio critérios claros–objetivos definidos–autodecidibilidade
edificante; o trinômio opinião pessoal–opinião pública–opinião extrafísica; o trinômio balanços-reflexões-neoperspectivas; o trinômio introspecção-retrospecção-prospecção; o trinômio autorreflexão-autavaliação-recin.
Polinomiologia: o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o atilamento quanto ao polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo personalidade forte / personalidade pusilânime; o antagonismo protagonista lúcido da vida / espectador inconsciente da vida; o antagonismo maturidade consciencial / precipitação animal; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo autolucidez nas escolhas / inconsciência dos resultados; o antagonismo automotivação pesquisística / acomodação intelectiva.
Paradoxologia: o paradoxo da decisão pela ausência de decisão, na decidofobia;
o paradoxo de determinada decisão pessoal poder repercutir na vida de inúmeras consciências.
Politicologia: a decidocracia; a autopesquisocracia; a democracia; a proexocracia; o ato
de estabelecer jurisprudência sobre as políticas pessoais autoprescritas.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do retorno experienciada após as autodecisões
críticas; a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade capaz de julgar e decidir ante
os enfrentamentos da cotidianidade diuturna.
Filiologia: a decidofilia; a cognofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do buscador borboleta; a síndrome da indecisão; a síndrome da insegurança; a síndrome da procrastinação; a síndrome da dispersão consciencial; a aten-
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ção quanto à síndrome do avestruzismo; a extinção da síndrome do queixume; a eliminação da
síndrome da autovitimização.
Holotecologia: a decidoteca; a conscienciometroteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca; a proexoteca; a autodiscernimentoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Decidologia; a Voliciologia; a Conscienciometrologia; a Proexologia; a Desviologia; a Cronoproexometria; a Autopesquisologia; a Autocriteriologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: decidometria juvenil = a aplicada na fase preparatória da proéxis pelo inversor ou inversora existencial; decidometria madura = a aplicada pela conscin lúcida na fase
executiva da existência.
Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia; a Cultura da Proexometrologia;
a cultura verbaciológica da autorresponsabilidade intermissiva.
Variáveis. De acordo com a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
19 especialidades conscienciológicas e as variáveis de pesquisa referentes ao universo da decidometria:
01. Autodeterminologia: o nível de liberdade pessoal nas tomadas de decisão; o nível
de autodeterminação quanto aos rumos pessoais; o norteamento do próprio destino de modo autoconsciente.
02. Autorganizaciologia: o nível de autorganização nas tomadas de decisão.
03. Autorreflexologia: o nível de autoponderação nos processos decisórios; a análise
comparativa entre as alternativas possíveis.
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04. Axiologia: os valores pessoais norteadores das autodecisões.
05. Conscienciogramologia: os custos diretos e indiretos (preço, pedágio, ônus) desencadeados nos processos decisórios; os percentuais de erro e acerto decisório.
06. Consequenciologia: as decorrências naturais das autodecisões; as decisões consequentes.
07. Cosmoeticologia: a qualidade da intenção manifestada nas autodecisões.
08. Cosmovisiologia: a visão panorâmica nos contextos decisórios; o nível de percepção das circunstâncias subjacentes; as informações disponíveis buscadas; os pareceres técnicos
solicitados.
09. Criteriologia: os critérios pessoais decisórios.
10. Criticologia: o nível de complexidade de cada processo decisório; o nível de criticidade das situações decisórias; a singularidade de cada momento decisório.
11. Cronologia: o tempo disponível e o tempo utilizado para as tomadas de decisão;
o tempo de conjugação das decisões e as ações imediatas (taquirritmia).
12. Experimentologia: o acúmulo de experiência decisória.
13. Introspecciologia: o nível da autopensenidade antes, durante e após cada processo
decisório.
14. Lucidologia: o nível de autolucidez quanto à melhor decisão nos contextos existenciais.
15. Materpensenologia: o pensene orientador ou monopolizador das autodecisões; os
objetivos decisórios; a raiz motivacional das autodeliberações.
16. Multidimensiologia: os bastidores extrafísicos do contexto decisório; o nível de autoconscientização multidimensional (AM) nos processos decisórios; o nível de amparabilidade
e assedialidade pessoal nos momentos de decisão.
17. Parapercepciologia: as parapercepções decorrentes dos processos decisórios; as intuições e inspirações relativas às autodecisões; os banhos energéticos confirmatórios; as ressacas
energéticas pós-decisórias; o nível de paraperceptibilidade quanto às companhias extrafísicas nos
momentos de decisão.
18. Proexologia: a fase existencial dos processos decisórios; os frutos proexológicos
das autodecisões (curto, médio e longo prazo).
19. Temperamentologia: os traços conscienciais mais diretamente relacionados aos
processos deliberativos; as preferências pessoais (autodileções) norteadoras das autodecisões.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a decidometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodecidibilidade: Decidologia; Neutro.
02. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
03. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
04. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
05. Decisão equivocada: Experimentologia; Nosográfico.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Inteligência resolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
10. Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
11. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
12. Proexometria: Proexologia; Neutro.
13. Proexometria pré-executiva: Autoproexogramologia; Homeostático.
14. Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.
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15. Sutileza da decisão: Autopercucienciologia; Neutro.

A AVALIAÇÃO SINCERA DAS RESOLUÇÕES PESSOAIS
E DA AUTODECIDIBILIDADE SADIA POSSIBILITA AMPLIAR
O NÍVEL DE AUTOLUCIDEZ NOS POSICIONAMENTOS
CONSTANTES EXIGIDOS PELA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mensurou o nível da competência decisória
pessoal? Quais os resultados alcançados?
Bibliografia Específica:
1. Haymann, Maximiliano; Prescrições para o Autodesassédio; 216 p.; 4 seções; 36 caps.; 75 enus.; 2 figs.;
ilus.; 1 minicurrículo; 4 tabs.; 20 websites; glos. 178 termos; 63 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 70 a 81 e 100 a 109.
2. Kunz, Guilherme; Manual do Materpensene: A Síntese da Consciência; 149 p.; 5 seções; 24 caps.; 67
enus.; 14 figs.; 1 minicurrículo; 3 tabs.; 20 websites; glos. 178 termos; 31 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 14, 35, 49, 54, 81, 92 e 93.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
94, 95 e 216.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 474, 1.034
e 1.334.
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DECISÃO EQUIVOCADA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A decisão equivocada é o ato ou efeito de deliberar, resolver ou emitir parecer de modo errôneo, duvidoso, ambíguo, contestável ou ilegítimo, em geral, através de atitude
impulsiva, apriorista, anticosmoética, impensada e emocional, na qual a conscin, homem ou mulher, escolhe a alternativa mais fácil, menos laboriosa, sem discernimento, devido ao comodismo
ou pela falta de visão de conjunto do assunto.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra decisão provém do idioma Francês, décision, ―ação de decidir;
resultado dessa ação‖, e esta do idioma Latim, decisio, ―decrescimento, diminuição; transação;
acomodação; ação de resolver a questão debatida‖, derivada de decidere, ―cair; perecer; morrer;
decair; afastar-se; sucumbir; sair de‖. Apareceu no Século XVI. O termo equívoco procede do idioma Latim, aequivocus, ―que tem 2 sentidos; ambíguo; que causa confusão‖. Surgiu no Século
XVI.
Sinonimologia: 1. Decisão errônea. 2. Determinação desacertada. 3. Engano decisório.
4. Resolução errônea. 5. Deliberação equivocada. 6. Opção enganosa. 7. Decisão errada. 8. Escolha equivocada.
Neologia. As duas expressões compostas minidecisão equivocada e maxidecisão equivocada são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 01. Decisão lúcida. 02. Decisão-chave. 03. Indeterminação evidente.
04. Autodecisão ponderada. 05. Abstenção lógica. 06. Decisão pró-evolutiva. 07. Decisão acertada. 08. Indecisão. 09. Hesitação. 10. Irresolução.
Estrangeirismologia: a falta de awareness multidimensional; o checkup periódico da
capacidade decisória; o full attention na hora da decisão; o know-how decisório; o modus operandi pensênico; o modus faciendi intempestivo ou ponderado; o gargalo do nihil medium est; o ad
libitum irresponsável; as decisões equivocadas ad nauseam; a aura popularis pensênica; o leitmotiv pessoal ou grupal; o mal entendu na forma de expressão verbal ou escrita; o misunderstanding
quanto à programação existencial; o ultima ratio intraconsciencial para a decisão magna.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à profilaxia das decisões equivocadas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares contributivos ao entendimento
do tema: – Decisão é libertação. Equívoco é interprisão. Priorizemos decisões lúcidas.
Coloquiologia: o dito quem não escolhe foi escolhido; o barco à deriva; a postura de
tanto faz assim como tanto fez; o chefe não erra, se equivoca.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ilogicidade; a pensenidade focada na decisão
interassistencial; o pensene influenciando a multidimensionalidade e a pluriexistencialidade na
decisão concretizada; os xenopensenes; a xenopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; a autopensenidade tendenciosa na decisão equivocada.
Fatologia: a decisão equivocada; a opção pelo mais fácil; a pressão mesológica induzindo à decisão equivocada; o imediatismo decisório acarretando erros por falta de informações adequadas; o ônus da terceirização da escolha; a impulsividade ectópica; a autossabotagem existencial; o desvio da proéxis; o equívoco anacrônico desvelado a partir da autopesquisa e heteropesquisa; o equívoco acarretando prejuízo evolutivo multiexistencial; a visão distorcida dos fatos e parafatos; a imprudência evolutiva; a decisão levada pela emoção ou paixão; o equívoco por birra ou
teimosia; a sentença por vingança; o impacto da decisão equivocada, rápida e fútil; a determina-
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ção equivocada e falaciosa reverberando na existência atual; as repercussões da carência afetiva;
o erro médico por decisão equivocada dele ou da equipe de profissionais envolvidos; o equívoco
da supremacia do saber; a decisão precipitada de emitir opinião sem conhecimento prático da causa, defendendo-a teoricamente; a decisão equivocada predispondo acidentes de percurso; a resolução postergada por excesso de perfeccionismo; a ambiguidade subliminar; o argumento mentalsomático provocando alvoroço; o aborto por imaturidade; o deslize de repetir trafares familiares;
a decisão taconista em detrimento da tarística; os equívocos decisórios dos governantes; a precipitação jornalística da noticia pela notícia; a tendência equivocada de olhar os erros com lentes de
aumento negligenciando as entrelinhas; os artifícios de linguagem; o leque de opções forçando
a decisão calculada através de comparações; o continuar na mesmice sem examinar as alternativas
para melhorar; a evitação dos mata-burros proexológicos; a tomada de decisão em cima do lance,
reconfigurando o resultado final; o momento da decisão magna; o posicionamento gerando homeostasia somática e mentalsomática; a avaliação cosmoética na escolha do parceiro evolutivo;
o aproveitamento dos talentos; o acerto pela liberdade de ação e expressão; o timing oportuno de
falar e ouvir; o burilamento da personalidade arraigada e antievolutiva; a autausculta preliminar
na tomada de decisão; o esforço amplificador da cosmovisão superando o egoísmo pessoal na tomada de decisão; a deliberação silenciosa beneficiando muitas consciências; o livre arbítrio autodecisório; a firmeza pela ―coragem para evoluir‖; a reciclagem intraconsciencial através da ressignificação existencial; a reflexão sobre os resultados da decisão equivocada; a vivência do paradigma consciencial; a decisão pela mudança de patamar evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes da tomada de
decisão evitando equívocos; os autassédios e os heterassédios; o desperdício energético; os danos
energéticos multiexistenciais resultantes das decisões equivocadas; a intrusão de consciexes na
interpretação ambígua dos fatos e parafatos; a leitura equivocada dos indicadores multidimensionais; a ruptura com o amparo da função; a decisão repercutindo, positiva ou negativamente, na
multidimensionalidade; as retrocognições decisórias; o aumento ou a diminuição das interprisões
multisseculares diante da sustentação ou correção dos próprios erros; o parapsiquismo e domínio
energético enquanto fonte de profilaxia das decisões equivocadas; os insigths recebidos dos amparadores no momento da decisão magna através do desenvolvimento do parapsiquismo; a ruptura com a Para-História Pessoal de decisões equivocadas resultantes do emocionalismo; o discernimento de vivenciar a realidade pluriexistencial do aqui-agora multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo decisão equivocada–intenção espúria; o sinergismo decisão homeostática–intenção hígida; o sinergismo escolha consciente–decisão consciente; o sinergismo indecisão-submissão.
Principiologia: o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a constatação do
erro; o princípio de as ideias estarem acima das pessoas; o princípio de quanto mais evoluída
a consciência menos decisões equivocadas fará; o princípio minima de malis; o princípio nosce
te ipsum; o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo equívoco; a decisão pelo princípio da descrença (PD) entre tantas opções.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a decisão quanto aos
propósitos evolutivos; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: o equívoco da teoria sobrepujando a prática; a teoria da autajuda retórica; a teoria da Equivocologia; a teoria da Acertologia.
Tecnologia: a técnica do cosmograma; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da autopesquisa constante; a técnica do autovivenciograma; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica do detalhismo; a técnica da reeducação do subcérebro abdominal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico
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da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito multidimensional do espalhar “penas ao vento” sem discernimento; o efeito halo pluriexistencial da decisão equivocada mal refletida ou irrefletida; o efeito do
autorrevezamento deficitário; o efeito danoso da decisão egoica; o efeito da rebarba energética
após decisão equivocada; o efeito cascata das interprisões grupocármicas; o efeito da constatação e restauração da decisão equivocada, em cima do lance; os efeitos evolutivos das decisões
acertadas; os efeitos antievolutivos da decisão equivocada podendo ser indicadores de recins;
o efeito de eliminar agentes e atravessamentos na decisão; o efeito reverberativo das decisões
equivocadas; o efeito alavancador da decisão acertada.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para acuidade decisória; a formação
de neossinapses para ampliar as parapercepções nos momentos de megadecisão; as neossinapses
parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo vicioso do menor esforço; o ciclo existencial autômato humano; o ciclo multiexistencial do anacronismo crônico; o ciclo decidofóbico latente; o ciclo de vidas compulsório; o ciclo escolhas-decisões; o ciclo observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir.
Enumerologia: o ato de decidir pelo plano B; o ato de decidir criando desvio de rota;
o ato de decidir pela tacon; o ato de decidir com indiferença existencial; o ato de decidir pelo uso
do parapsiquismo lúcido; o ato de decidir após autorreflexão; o ato de decidir pelo prioritário.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio decisão equivocada–correção
imediata; o binômio equívoco-ressignificação; o binômio liberdade interior–decisão livre.
Interaciologia: a interação conscin-consciex em prol do melhor para todos; a interação
loc interno–loc externo dinamizando a autevolução.
Crescendologia: o crescendo decisão equivocada–decisão repensada–decisão amparada; o crescendo decisão equivocada pessoal–decisão equivocada grupal; o crescendo patológico
miniequívocos-megaequívocos.
Trinomiologia: o trinômio escolha refletida–decisão acertada–satisfação intraconsciencial; o trinômio escolha emocional–decisão falaciosa–incômodo intraconsciencial; o trinômio
escolha impensada–decisão precipitada–resultado equivocado; o trinômio escolha avaliada–decisão mapeada–proéxis alinhada; o trinômio indecisão-estacionamento-regressão; o trinômio
vontade-intenção-decisão.
Polinomiologia: o polinômio inexperiência–desatenção–enganos–acidentes de percurso; o polinômio tentativa-erro-ressignificação-correção-acerto; o polinômio múltiplas opções–
–ansiosismo–retração–ponderação–análise–conclusão; o polinômio incômodo-crise-saturação-autenfrentamento-mudança.
Antagonismologia: o antagonismo decidofobia / decidofilia; o antagonismo falácia lógica / razão; o antagonismo Equivocologia / Primadologia; o antagonismo casulo mental / autexposição consciencial; o antagonismo momento de tensão / momento de acalmia; o antagonismo
realidade / ilusão; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo equívoco de linguagem
/ linguagem equivocada; o antagonismo erro óbvio / decisão lógica.
Paradoxologia: o paradoxo de a identificação da pressão intraconsciencial evolutiva
resultar na opção pelo mais fácil.
Politicologia: a política do direito à decisão em benefício da maioria.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei da boa vizinhança; a lei do agradar a todos;
a lei da politicagem; a lei da ação e reação; a lei da cosmoética nas decisões.
Fobiologia: a criticofobia; a fobia social ou transtorno de ansiedade social; a raciocinofobia.
Sindromologia: a síndrome de Peter Pan; a síndrome do oráculo; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome do infantilismo; a síndrome da dispersão consciencial afetando na
decisão acertada; a síndrome da procrastinação; a síndrome da apriorismose.
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Maniologia: a decidomania; a logicomania; a egomania colocada à frente da decisão em
prol da maioria; a apriorismomania dificultando a compreensão entre a escolha e a decisão.
Holotecologia: a cosmovisioteca; a discernimentoteca; a experimentoteca; volicioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Acertologia; a Argumentologia, a Autopesquisologia; a Consensologia; a Conscienciometrologia; a Enganologia; a Holocomunicologia; a Interdependenciologia; a Mentalsomatologia; a Parapatologia; a Proexologia; a Assistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; a pessoa autodesorganizada; a consciência superficial;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin dúbia; a conscin equivocada.
Masculinologia: o autodecisor; o impaciente; o apriorista; o reeducador; o ressignificador; o pré-serenão vulgar; o voluntário da Conscienciologia; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a impaciente; a apriorista; a reeducadora; a ressignifidora; a pré-serenona vulgar; a voluntária da Conscienciologia; a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autocorruptor; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens aprioristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: a minidecisão equivocada = a resolução tomada por ignorância ou erro
de abordagem; a maxidecisão equivocada = a deliberação de compactuar com as patologias sociais.
Culturologia: a cultura da superficialidade; a cultura do coitadinho; a cultura do faz de
conta; a cultura do deixa pra lá; a cultura da mentira; a cultura do opressor sobre o oprimido;
a cultura “do não se discute com quem sabe”; a cultura de subestimar o erro.
Errologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 23 aspectos capazes de provocar decisões equivocadas, contudo passíveis de serem recicladas:
01. Acepção (de pessoas): a exclusão de consciências ou grupos de consciências afetando a vivência do Universalismo.
02. Anacronismo: as ideias retrógradas afetando as decisões.
03. Ansiosismo: a impulsividade afetando o desempenho assistencial.
04. Antiassistência: o egão afetando a conduta fraterna.
05. Antievolução: a despriorização evolutiva afetando a proéxis.
06. Antiprofissionalismo: a falta de senso profissional (por exemplo, do médico usuário de drogas; do docente pedófilo; dos governantes corruptos) afetando multidões necessitadas.
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Apriorismose: a ideia pronta afetando o abertismo consciencial.
Autenganos: as certezas absolutas afetando a aplicação princípio da descrença.
Autocorrupção: a pusilanimidade afetando a capacidade de decisão cosmoética.
Conservadorismo: a manutenção do status social afetando a evolução pessoal

e grupal.
11. Desconcentração: o devaneio afetando a atenção concentrada.
12. Despriorização: a escolha de viver ―o momento‖ afetando a decisão do prioritário
para o continuísmo consciencial.
13. Inautenticidade: a condição da pessoa bifronte afetando a transparência consciencial e a convivência sadia.
14. Medos: a relutância em assumir a responsabilidade da decisão afetando as recins
e as recéxis.
15. Misticismos: a postura do buscador borboleta afetando o assentamento consciencial.
16. Murismo: a conduta indefinida afetando o posicionamento pessoal.
17. Omissão: a prática da omissão deficitária afetando a teática da omissão superavitária.
18. Patopensenidade: a contaminação pensênica pessoal afetando os demais seres e ambientes.
19. Recursos: o uso indevido dos recursos intrafísicos (soma, tempo, dinheiro) afetando
a proéxis.
20. Sexochacra: a vampirização energética afetando a terceiros em benefício próprio.
21. Subnível: o recalque intelectual afetando o autodesassédio mentalsomático.
22. Suicídio lento: os esportes radicais e as drogas afetando a trajetória evolutiva.
23. Tacon: a manutenção de consciências sob dominação afetando a libertação grupocármica.
Acertologia. No contexto da Autorreflexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
11 temas favorecendo a autorreflexão e o aprofundamento na pesquisa das decisões acertadas:
01. Autevolução: a observação de quanto maior o nível evolutivo maior a responsabilidade em caso de fracasso e maior o comprometimento em busca da holomaturidade.
02. Autoconhecimento: o desvelamento das máscaras existenciais através da autopesquisa em busca da autenticidade consciencial. O conhecimento modifica o conhecido.
03. Autodiscernimento: a admissão do ato falho ou erro em busca da correção imediata.
04. Parapedagogia: a dedicação à docência conscienciológica em busca do exemplarismo teático.
05. Duplismo: a constituição da dupla evolutiva em busca de mais concessões e menos
exigências.
06. Ortopensenes: a qualificação da autopensenidade em busca da melhora das companhias intra e extrafísicas.
07. Paradigma: a adoção do paradigma consciencial na busca da renovação cosmovisiológica.
08. Prospecção: a correção dos equívocos prévios em busca da autonomia do continuísmo consciencial.
09. Reciclagens: a passagem do gargalo evolutivo em busca da melhoria da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) e grupal.
10. Tares: a priorização pelo esclarecimento em busca de despertar os dormidores evolutivos.
11. Voluntariado: a priorização interassistencial em busca do assentamento das diretrizes da proéxis.
Realidade consciencial. Pela Holocarmologia, a decisão é sempre dilema individual,
cujas consequências podem afetar muitas consciências.

Enciclopédia da Conscienciologia

8062

Princípio. O equívoco ou omissão da consciência começa, em geral, por algum erro da
autopensenidade, em qualquer dimensão consciencial, não importando o momento evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a decisão equivocada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
02. Bônus do não: Crescendologia; Neutro.
03. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
04. Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
05. Erro sutil: Errologia; Nosográfico.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
17. Fator ambíguo: Ambiguologia; Neutro.
08. Ignorância ignorada: Autenganologia; Nosográfico.
09. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
10. Ortodecisão reiterada: Autodeterminologia; Homeostático.
11. Pesquisa do erro: Autopesquisologia; Homeostático.
12. Primado evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
14. Recalque intelectual: Parapatologia; Nosográfico.
15. Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.

COSMOVISÃO, PARAPSIQUISMO, AUTODISCERNIMENTO
E AUTOCONFIANÇA SÃO FERRAMENTAS ÚTEIS À CONSCIN, ALERTAM QUANTO AO MODUS OPERANDI PESSOAL
LACUNADO, PARA EVITAR AS DECISÕES EQUIVOCADAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém no cotidiano a rotina de decisões
equivocadas? Quais posturas vem adotando para reverter tais condutas?
Bibliografia Específica:
1. Leal, Gláucia; Existe Escolha Certa? Artigo; Mente&Cérebro; Revista; Mensário; Ed. Especial; N. 35;
1 esquema; 2 fichários; 1 foto; 1 ilus.; São Paulo, SP; Janeiro, 2013; páginas 6 a 9.
2. Schwartz, Berry; O Paradoxo da Escolha: Por que mais é menos (The Paradoxo of Choice); revisor Texto
e Contexto Editoração; trad. Fernanda Santos; 302 p.; 4 partes; 11 caps.; 2 citações; 17 enus.; 4 escalas; 3 esquemas; 21
estatísticas; 1 gráf.; 8 ilus.; 1 questionário; 8 siglas; 74 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; A Girafa Editora; São Paulo, SP; 2004;
páginas 40 a 269.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapemsenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz de Iguaçu, PR; 2007; páginas
37, 256, 367, 531, 535, 569 e 587, 982.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf; geo; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 392, 491,
531, 534, 546, 559, 648, 860 e 1.064.
5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150
caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções
do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes;
60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;
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2a Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2002; páginas 38 a 40, 42 a 44 e 46.
6. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 157.
7 Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 118, 366, 371, 604, 820 e 919.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 70, 178,
392, 407, 413, 562, 604, 609 e 617.

A. M. G.
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DECLÍNIO

VEGETAL PLANETÁRIO
(ECOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O declínio vegetal planetário é a perda continuada de todo tipo de cobertura vegetal original, desencadeando inúmeros efeitos negativos sobre o equilíbrio do ambiente
global e na vida humana.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo declinar vem do idioma Latim, declinare, ―afastar; desviar; flexionar; declinar‖. Apareceu no Século XIV. O termo vegetal provém também do idioma Latim,
vegetus, ―vigoroso; robusto; bem-disposto‖. Surgiu no Século XV. A palavra planetário procede
do idioma Latim Tardio, planetarius, ―astrólogo‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Decadência vegetal planetária. 2. Definhamento da flora planetária.
3. Depauperamento vegetal planetário. 4. Enfraquecimento vegetal planetário. 5. Perecimento
vegetal planetário. 6. Deterioração da flora planetária.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo declínio:
Aclivada; aclivado; aclive; aclividade; aclivosa; aclivoso; anti-declínio; declinabilidade; declinação; declinacional; declinada; declinado; declinador; declinadora; declinante; declinar; declinativa; declinativo; declinatória; declinatório; declinável; declinógrafo; declinometria; declinométrica; declinométrico; declinômetro; declinosa; declinoso; declivada; declivado; declivamento; declivar; declive; declividade; declívio; declivosa; declivoso; indeclinabilidade; indeclinável; pró-declínio.
Neologia. As 3 expressões compostas declínio vegetal planetário, declínio vegetal planetário mínimo e declínio vegetal planetário máximo são neologismos técnicos da Ecologia.
Antonimologia: 1. Ascensão vegetal planetária. 2. Crescimento vegetal planetário.
3. Desenvolvimento vegetal planetário. 4. Erguimento da flora planetária.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo a partir da reurbex planetária; o insight esclarecedor.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reeducação ecológica planetária.
Ortopensatologia. “Árvores. Quem planta árvores, pensa no futuro da Humanidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sustentabilidade ambiental; o holopensene da
preservação da Natureza; o holopensene do desmatamento; o holopensene da depredação; os fitopensenes; a fitopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene do equilíbrio ambiental; o holopensene da reurbanização extrafísica repercutindo em a Natureza.
Fatologia: o declínio vegetal planetário; a autoconscientização da importância da vegetação; a vegetação influenciando nas temperaturas e umidade do ar; as árvores enquanto proeminentes e essenciais organismos da Terra; os incontáveis serviços aos seres humanos advindos das
árvores; as enormes quantidades de carbono armazenadas pelas florestas; a depredação das florestas, reflexo das imaturidades humanas; a perda de biodiversidade; os desmatamentos e queimadas; o desaparecimento da vegetação provocando perda de biodivercidade; a agropecuária somada
às condições climáticas adversas, deixando grandes áreas improdutivas; os desmatamentos colocando em risco importantes ecossistemas; as queimadas provocando a emissão do CO2 na atmosfera; a perda dos ecossistemas vegetais prejudicando a vida humana no planeta; o reflorestamento; a alternativa sustentável na recuperação de ecossistema degradado; o reflorestamento possibilitando o aumento dos recursos hídricos; as árvores reduzindo a poluição acústica nos cruzamentos das áreas urbanas; a plantação de pínus ajudando na preservação de floresta nativa; a in-
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tensificação de ações e programas preventivos combinando desenvolvimento econômico e princípios de sustentabilidade ecológica; a floresta sintrópica; a produção sem agrotóxicos; o convívio
fraterno com a flora planetária.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a fitoenergia da
Terra; a atitude interativa mais profunda com a fitoenergia; a paraflora; a reurbanização intrafísica
refletindo a reurbanização extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do ecossistema vegetal; o sinergismo da biodiversidade
das fitoenergias; o sinergismo equilíbrio ambiental–recuperação dos ecossistemas planetários.
Principiologia: o princípio da preservação das espécies; o principio de conservação das
florestas; o princípio de a vegetação proteger a terra; o princípio da interdependência entre os
ecossistemas planetários.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoetica (CPC) implantando a preservação das espécies; o código grupal de Cosmoética (CGC) contemplando a convivialidade sadia; o código da
megafraternidade.
Teoriologia: a teoria da otimização dos recursos naturais; a teoria da evolução das espécies; a teoria da extinção dos ecossistemas vegetais.
Tecnologia: a técnica do reflorestamento; as técnicas de conservação ecológica; a técnica da agrofloresta.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Reurbanologia; o laboratório natural de fitoenergia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Botânica; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito benéfico da preservação da vegetação; o efeito da preservação dos
seres vivos do planeta.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela preservação vegetal planetária; as neossinapses evolutivas; as neossinapses propiciando as mudanças pararreurbanológicas.
Ciclologia: o ciclo da Natureza; os ciclos da água e do ar; o ciclo de vida florestal; o ciclo de evolução dos ecossistemas; o ciclo das estações do ano; o ciclo da planta; o ciclo da vida;
o ciclo evolutivo dos princípios conscienciais.
Enumerologia: o declínio vegetal dos biomas terrestres; o declínio vegetal dos ecossistemas; o declínio vegetal dos continentes; o declínio vegetal das regiões tropicais; o declínio vegetal das florestas equatoriais; o declínio vegetal da caatinga; o declínio vegetal do cerrado.
Binomiologia: o binômio fitoenergia–fluxo térmico vegetal; o binômio macrouniversomicrouniverso; o binômio cósmico consciência-energia.
Interaciologia: a interação Geografia-Parageografia; a interação entre as espécies vegetais; a interação dos animais com as áreas florestais.
Crescendologia: a terra sendo a base para o crescendo semente-planta-flor-fruto; o crescendo esforço grupal−resultados exponenciais.
Trinomiologia: o trinômio água–vegetação–energia imanente (EI); o trinômio fitoconvivialidade-zooconvivialidade-hominiconvivialidade.
Polinomiologia: o polinômio erva-arbusto-arvoreta-árvore.
Antagonismologia: o antagonismo floresta / deserto; o antagonismo uso cosmoético das
fitoenergias / uso inconsequente das fitoenergias.
Paradoxologia: o paradoxo de a melhoria consciencial individual reverberar na melhoria de todos; o paradoxo deva perda da biodiversidade significar extinção da vida humana no
planeta.
Politicologia: a Política de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal;
a Política Nacional do Meio Ambiente.
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Legislogia: a lei da Gestão de Florestas Públicas; a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; a lei da Área de Proteção Ambiental.
Filiologia: a fitofilia; a biofilia; a hidrofilia; a geofilia; a ecofilia; a zoofilia; a naturofilia.
Fobiologia: a neofobia; a biofobia; a fitofobia; a zoofobia.
Sindromologia: a síndrome do medo; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a mania de desmatar a floresta; a mania de queimar a vegetação.
Holotecologia: a fitoteca; a ecoteca; a bioteca; a zooteca; a hidroteca; a geoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Ecologia; a Geografia; a Geologia; a Biologia; a Conviviologia;
a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Recinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ecologista; o ambientalista; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetro; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o macrossômata; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a ecologista; a ambientalista; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a macrossômata;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens ecologicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens
submissus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens experiens;
o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: declínio vegetal planetário mínimo = a destruição das matas ciliares nas
pequenas propriedades rurais; declínio vegetal planetário máximo = a devastação dos grandes biomas florestais da Terra.
Culturologia: a cultura do desmatamento de florestas; a cultura da sustentabilidade ambiental; a cultura da sustentabilidade enquanto instrumento de preservação ambiental; a cultura
da Reurbanologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Geografia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 realidades pró-declínio vegetal do planeta:
1. Agropecuária: expansão das produções agrícolas e da pecuária em áreas de florestas.
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2. Densidade demográfica: contínuo aumento da população mundial colocando em risco as regiões de florestas.
3. Desmatamento: impacto ambiental causando danos ao solo.
4. Mineração: depredação ambiental acarretando processos erosivos e poluição das
águas.
Geopoliticologia. Sob a ótica da Ecologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 atitudes antideclínio vegetal do planeta:
1. Floresta sintrópica: harmonia entre produção e ambiente natural.
2. Reflorestamento natural: plantio de árvores nativas em regiões devastadas.
3. Reflorestamento comercial: plantação de pínus auxiliando na manutenção da floresta nativa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o declínio vegetal planetário, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Agenda ambiental organizacional: Ecologia; Neutro.
03. Árvore: Fitoconviviologia; Neutro.
04. Assistência geológica: Intrafisicologia; Neutro.
05. Benesse planetária: Intrafisicologia; Neutro.
06. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
07. Bolsão holopensênico: Holopensenologia; Neutro.
08. Botânica atrativa: Fitoconviviologia; Homeostático.
09. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
10. Ecossistema: Ecologia; Neutro.
11. Educação ambiental: Reeducaciologia; Neutro.
12. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
13. Nascente de água doce: Ecologia; Neutro.
14. Naturofilia: Filiologia; Homeostático.
15. Saúde ambiental: Paraecologia; Homeostático.

A OCORRÊNCIA DO DECLÍNIO VEGETAL PLANETÁRIO
É RESULTADO DE PRÁTICAS DEPREDATÓRIAS, ANTICOSMOÉTICAS, REALIZADAS PELA CONSCIN IMATURA
EM CONFLITO COM OS ECOSSISTEMAS DA NATUREZA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece os benefícios proporcionados pela vegetação? Já contribuiu com a recuperação de áreas devastadas, em prol da revegetação planetária?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2a Ed.; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 312 a 317.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.;
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 121.

J. S.
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DEFASAGEM EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A defasagem evolutiva é o ato ou efeito de defasar ou da falta de sintonia
do nível evolutivo da conscin, ou consciex, em comparação com os pares, contemporâneos e colegas do Curso Intermissivo pré-ressomático, colocando-se fora da fase progressiva, seja negativa
ou doentia, para trás, ou positiva, sadia, para frente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo de vem do idioma Latim, de, revestindo noção de ―afastamento,
separação; diminuição; redução; negação; privação‖. O termo fase provém do idioma Grego, phásis, ―fase da Lua; visão; aspecto‖; sob influência do idioma Francês, phase, ―cada qual dos aspectos sucessivos do fenômeno astronômico‖. Apareceu no Século XIV. A palavra evolutivo procede do mesmo idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do idioma Latim, evolutio, ―ação de
percorrer, de desenrolar‖. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Desencontro evolutivo. 2. Descompasso evolutivo. 3. Incomparabilidade evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas defasagem evolutiva, minidefasagem evolutiva
e megadefasagem evolutiva são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Nivelamento evolutivo. 2. Paridade evolutiva. 3. Comparabilidade
evolutiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: a contraposição dos materpensenes.
Fatologia: a defasagem evolutiva; o desencontro evolutivo; o descompasso evolutivo;
a discrepância evolutiva; a divergência evolutiva; a disparidade evolutiva; a diversidade evolutiva; o contraste evolutivo; a desarmonia dos objetivos pessoais; a brecha (gap) entre os níveis de
evolução das consciências; a hierarquia evolutiva inevitável; a faixa evolutiva de cada consciência; os patamares evolutivos; a discriminação evolutiva óbvia e inarredável; as diferenças inafastáveis; a falta de sintonia (assintonia) interconscins; o nível evolutivo diferente; a condição negativa da defasagem evolutiva; a condição positiva da defasagem evolutiva; a produtividade com
a diferença evolutiva; a autoconsciencialidade menor; a autoconsciencialidade maior; o ato de encarar fraternal e cosmoeticamente as defasagens evolutivas; a obrigação do entendimento e interassistencialidade por parte do portador da megadefasagem evolutiva a maior; a escala evolutiva
das consciências.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Antagonismologia: o antagonismo atraso / adiantamento.
Fobiologia: a evoluciofobia; a proexofobia.
Holotecologia: a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Vivenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente;
a isca humana lúcida; a pessoa defasada evolutivamente; a pessoa superada evolutivamente;
a conscin desatualizada; a pessoa evolutivamente superadora.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o produtor da diferença evolutiva; o divergente
atrasado; o minidissidente ideológico; o divergente evoluído; o maxidissidente ideológico; os
compassageiros evolutivos.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a produtora da diferença evolutiva; a divergente
atrasada; a minidissidente ideológica; a divergente evoluída; a maxidissidente ideológica; as compassageiras evolutivas.
Hominologia: o Homo sapiens divaricatus; o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens
proexophobicus; o Homo sapiens obsessor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidefasagem evolutiva entre conscins = a diferença de potencialidades
evolutivas entre a consréu ressomada sem macrossoma e a conscin lúcida com macrossoma; megadefasagem evolutiva entre consciexes = a diferença de patamar evolutivo entre o transmigrando (consréu extrafísica) e o ressomando durante o período da intermissão.
Evoluciologia. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na
ordem ascendente, 5 níveis de desafasagens evolutivas em geral:
1. Botânica: a defasagem evolutiva árvore / primata.
2. Zoologia: a defasagem evolutiva ser subumano / ser humano.
3. Interassediologia: a defasagem evolutiva isca humana inconsciente / isca humana lúcida.
4. Menor: a defasagem evolutiva consciênçula / conscienciólogo.
5. Ampla: a defasagem evolutiva consréu / Serenão.
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, dentro da vivência da interação atraso-adiantamento, há, por exemplo, 3 condições práticas, complexas, mas racionais, diversificadas,
quanto à defasagem evolutiva entre as pessoas, merecedoras de reflexão e posicionamento pessoal
por parte da conscin lúcida, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Atraso na retaguarda. A primeira condição de ficar para trás por parte da intencionalidade (Intencionologia), liberdade (livre arbítrio) e autodeterminação (Autodeterminologia) da
própria consciência pré-serenona vulgar estacionada na retaguarda evolutiva. É o atraso evolutivo
autoimposto por autassédio, acídia, alienação, displicência ou acomodação na posição da retaguarda evolutiva.
2. Atraso na vanguarda. A segunda condição de fazer ficar para trás por parte da
consciência inconsciente da Interassistenciologia, caloura na vanguarda, contudo, ainda sem talentos nem experiência, cosmoeticamente incapaz de assistir a própria retaguarda evolutiva. É resultado da minidefasagem evolutiva na posição inicial da vanguarda.
3. Avanço na vanguarda. A terceira condição de deixar para trás por parte da consciência sem mais recursos pessoais para ajudar, vivendo impotente para auxiliar mais, depois de
todas as tentativas autoconscientes disponíveis de interassistência fraterna, já vivendo no limite da
consecução do estupro evolutivo a ser evitado, respeitando os limites intraconscienciais da consciência assistida. É resultado da megadefasagem evolutiva na vanguarda.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a defasagem evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
3. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
4. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
5. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
6. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
7. Microminoria evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A PARTIR DAS DIFERENÇAS ESPECÍFICAS DA VIVÊNCIA
DAS EXPERIÊNCIAS MULTIMILENARES DE CADA CONSCIÊNCIA É INEVITÁVEL OCORREREM AS DEFASAGENS
EVOLUTIVAS ENTRE CONSCINS E ENTRE CONSCIEXES.
Questionologia. Você se encontra em compasso com os colegas evolutivos ou se admite
defasado? Neste caso, defasado para frente ou para trás?
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DEFEITO DESFEITO
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O defeito desfeito é o ato ou efeito de desfazer a falta de perfeição física,
fraqueza moral, imperfeição consciencial ou traço-fardo (trafar) pessoal por parte da conscin reciclante.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo defeito provém do idioma Latim, defectus, ―falha; gasto; falta; diminuição‖. Apareceu no Século XIV. O prefixo des deriva também do idioma Latim, dis ou de
ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O vocábulo feito procede do mesmo idioma Latim, factum, ―feito; ação; façanha; empreendimento; empresa‖. A palavra desfeito surgiu no Século XI.
Sinonimologia: 1. Defeito esfeito. 2. Trafar extinto. 3. Deficiência corrigida. 4. Vício
superado. 5. Mazela ultrapassada. 6. Preenchimento de trafal. 7. Erro extinto.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo defeito: defectibilidade; defectiva; defectível; defectividade; defectivo; defeituosa; defeituoso; indefectibilidade; indefectível; megadefeito; minidefeito.
Neologia. As 3 expressões compostas defeito desfeito, defeito desfeito menor e defeito
desfeito maior são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Defeito atuante. 2. Esfeito vigoroso. 3. Trafar pessoal. 4. Efeito
refeito. 5. Deficiência cultivada. 6. Mazela cronicificada. 7. Vício ativo. 8. Erro enraizado.
Estrangeirismologia: o Reciclarium; o deficit superado; o shortcoming ultrapassado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autoconscienciometrologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem intraconsciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; a reeducação da autopensenidade; a reforma da autopensenização; a autorreceptividade aos neopensenes; a autorganização autopensênica.
Fatologia: o defeito desfeito; o defeito esfeito; o reajuste do defeito; a eliminação do
pior; o exaurimento do incômodo; a correção da deformidade; a supressão da falha de caráter;
a escassez de integridade; a Terra como sendo a Imperfecciolândia; a ausência de perfeição moral; a desvirtude; o trafar; o ponto fraco; o senão; a lacuna; a falha; a carência; a deficiência;
a mácula; o labéu; o desdouro; a inópia; o vício; a riscomania; a fissura da personalidade; a educação defeituosa; o defeito de raciocínio; o travão evolutivo; a omissão deficitária; o desafio da
erradicação do defeito; a vitória do defeito desfeito; a reconstrução; a reciclagem evolutiva; a reuperação; a recomposição.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Enumerologia: a incompletude; o inacabamento; a incorreção; a irregularidade; a insuficiência; a inexperiência; a imaturidade.
Binomiologia: o binômio priorização-recéxis.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração homofônica) falta-falha-falência.
Antagonismologia: o antagonismo correção / falha.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia.
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Holotecologia: a analiticoteca; a metodoteca; a trafaroteca; a nosoteca; a recexoteca;
a problematicoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Efeitologia; a Teratologia; a Parapatologia;
a Nosologia; a Desviologia; a Antigenometria; a Dermatologia; a Cosmiatria; a Ortopedia; a Cirurgia Plástica; a Biônica; a Autoconsciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmiatra; o ortopedista; o cirurgião plástico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmiatra; a ortopedista; a cirurgiã plástica.
Hominologia: o Homo sapiens defectorescissus; o Homo sapiens humanus; o Homo
sapiens imperfectus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens antidefectivus; o Homo sapiens indefectivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: defeito desfeito menor = a correção odontológica da arcada dentária; defeito desfeito maior = o ato de deixar de fumar em definitivo.
Culturologia: o pertúrbio cultural.
Caracterologia. Segundo a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
40 categorias de defeitos ou minimazelas somáticas, superficiais ou menos difíceis de serem desfeitas ou eliminadas no dia a dia:
01. Afta na boca.
02. Alergia ocular.
03. Bicho de pé: tunga penetrans.
04. Bicho geográfico.
05. Brotoeja do calor.
06. Calo no dedo: estigma do trabalho.
07. Candidíase vaginal.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Cárie dentária.
Caspa capilar.
Cefaleia do sorvete.
Cheiro de corpo.
Cisto cebáceo.
Constipação intestinal.
Dispepsia.
Epistache.
Escabiose.
Espigão na unha.
Espinha no nariz: estigma da adolescência.
Fissura cutânea.
Furunculose.
Halitose.
Hemorroida.
Micose de praia.
Olho seco.
Osteopenia.
Osteoporose.
Otite.
Pé de atleta.
Pediculose pubiana.
Pele desidratada.
Pelo de barba arruinado.
Pitiríase versicolor.
Prurido anal.
Pulso aberto.
Rinite alérgica.
Tumor benigno.
Unha encravada.
Urticária.
Verminose.
Verruga na mão.

Etologia. Sob a ótica da Autocosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de defeitos anticosmoéticos de comportamento, intraconscienciais, mais profundos
e mais difíceis de serem desfeitos ou extirpados no dia a dia:
1. Convencer os ouvintes: como objetivo.
2. Doutrinar alguém.
3. Fazer a cabeça de alguém: como meta.
4. Impingir condutas aos demais.
5. Manipular alguma pessoa: como tática.
6. Persuadir os outros: como hábito.
7. Vender o pior: como vício.
Recexologia. No âmbito da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de defeitos, fraquezas ou posicionamentos pessoais, assemelhados, dentro do
mesmo universo de manifestações pensênicas, quando espúrias, dependentes da vontade férrea da
conscin para serem desfeitos ou ultrapassados no dia a dia:
1. Fossilizações: características do antepassado de si mesmo.
2. Gurulatrias: características da conscin idólatra.
3. Mitificações: características da conscin antirracional.
4. Sacralizações: características da conscin dogmática.
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5. Subordinações: características da conscin heterônoma.
6. Superstições: características da conscin medrosa.
7. Vitimizações: características da conscin infantilizada.
Lucidologia. No desfazimento dos defeitos importam, antes de tudo, as reações de lucidez da consciência, sendo oportuno recordar a observação inteligente da Natureza: – Só peixe
morto nada rio abaixo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o defeito desfeito, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
03. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
06. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
07. Megatrafar: Parapatologia; Nosográfico.
08. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
09. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
10. Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.

O DEFEITO, QUANDO DESFEITO, TRAZ PARA A CONSCIN
EFETIVA GRATIFICAÇÃO E EXPANDE A AUTOCONFIANÇA
NAS RECICLAGENS INTRACONSCIENCIAIS COSMOÉTICAS
MAIS APROFUNDADAS, EXTENSAS E ABRANGENTES.
Questionologia. Qual o número de defeitos desfeitos por você, leitor ou leitora, este
ano? Em quais áreas conscienciais?
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DEFESA DA VERPON
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A defesa da verpon é a ação de a consciência defender a verdade relativa de
ponta por meio do discernimento, da racionalidade, das argumentações, dos fatos e parafatos em
todas as instâncias existenciais ou dimensões conscienciais, posicionando-se pela transparência
cósmica e cosmoética das realidades e pararrealidades.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo defesa vem do idioma Latim, defensa, ―ação de defender-se; resistir; combater‖. Surgiu no Século XII. O vocábulo verdade deriva do mesmo idioma Latim, veritas, ―verdade; conformidade com o real‖. Apareceu no Século XIII. A palavra relativa procede
também do idioma Latim, relativus, ―relativo a‖. Surgiu em 1536. O termo ponta provém igualmente do idioma Latim, puncta, ―estocada; golpe de ponta‖, e este de pungere, ―picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Defesa da verdade relativa de ponta. 2. Defendimento da realidade
identificada.
Neologia. As 3 expressões compostas defesa da verpon, defesa da verpon precoce e defesa da verpon madura são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Defesa da mentira. 2. Defendimento da inautenticidade. 3. Antiverponismo. 4. Materialismo.
Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade heurístico; o finding; a glasnost; o strong
profile; o Neopensenarium; o Verponarium; o Heuristicarium; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência das prioridades da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das verpons; o materpensene atrator de neoverpons; a materpensenidade fertilizante das neoverpons; o lateropensene centrífugo; os genopensenes; a genopensenidade; o abertismo autopensênico às constantes renovações neoverponológicas;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a defesa da verpon; a defesa da neoverpon; a defesa da megaverpon; a defesa
da transverpon; a defesa da neoideia; a defesa do neoconstructo; a defesa das neoperspectivas;
a defesa das neopautas evolutivas; a defesa das neoverpons iconoclastas exigindo maior ousadia
da conscin lúcida e determinada; a despertez verponária; o ato de fazer a leitura mais correta, cosmoética e evolutiva; a defesa da verpon como sendo a atitude mais importante na vida humana
por anular a possibilidade de errar; a verpon sobrepujando a Filosofia, a Religião, a marginalidade, a politicagem, a demagogice, a dogmatização, a doutrinação, a chicanaria, a superstição
e a sacralização; o horário verponológico; a verpon sutil; a neoverpon impactante; a neoverponização; a verpon mais de ponta; o leque de aplicações das neoverpons; a prioridade das verpons;
a irrupção da neoverpon; o impacto da neoverpon; o ricochete das verpons; os fundamentos da
verpon; a retroverpon; o veio dourado das neoverpons; a serendipitia; a catálise evolutiva; a demarcação de posições; os ganchos didáticos de autexperiências; o ato de dizer o essencial e não
o esperado pela maioria; os limites tarísticos regulados pelo nível evolutivo do ouvinte; a vida
sem os aplausos da opinião pública; a megassociação de verpons; a explicitação das realidades
e pararrealidades; o I Congresso de Verponologia; a colocação da Megaescola à frente do Mega-Hospital Terrestre; a tarefa da tares mais difícil e antipática, porém mais rendosa evolutivamente;
o combate às automimeses, ao porão consciencial e à Desviologia; a campanha permanente contra
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as injustiças, as sacralizações e os dogmatismos; a reeducação na Socin ainda patológica; a omissuper no posicionamento de não fazer média, combater o populismo (poujadisme) e as demagogias.
Parafatologia: o valor insuperável dos fatos e parafatos; as defesas das paraverpons ou
neoverpons parapsíquicas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; a amparabilidade da função tarística; o descortino realista dos
bastidores extrafísicos; o atendimento à plateia multidimensional; a autossustentação holossomática das pressões antitares; a neoverpon sendo miniamostra do conteúdo da Central Extrafísica da
Verdade (CEV); a primener verponológica; a reurbanização planetária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autoautoridade moral; o sinergismo
neoverpon–neopadrão evolutivo; o sinergismo teática-verbação.
Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os
princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio
da evolução permanente; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio
do posicionamento pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo as fronteiras assistenciais tacon-tares.
Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: as técnicas pesquisísticas da Conscienciologia; a técnica da Impactoterapia
Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do estoque regulador de ouvintes;
a técnica do histrionismo parapedagógico sem predomínio da adrenalina; as neotecnologias da
Era da Supercomunicação ampliando o universo tarístico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação; a exposição cosmoética do próprio labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Parapedagogos.
Efeitologia: o efeito halo da neoverpon magna; os efeitos desconfortáveis das reações
pós-clarificação de autocorrupções; os efeitos gratificantes da reformulação tarística de mundividências; os efeitos autesclarecedores do exercício da tares.
Neossinapsologia: as múltiplas consequências neossinápticas das neoverpons; as neossinapses autevolutivas promotoras de desassédios mentaissomáticos; as palavras-chave provocando a recaptura de parassinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo espiralar da geração de neoverpons; o ciclo argumentação-refutação; o ciclo autexperimentação-consensos.
Enumerologia: a verpon inquestionável; a verpon superacrescentadora; a verpon neoparadigmática; a verpon conscienciológica; a verpon neologística; a verpon catalítica; a verpon cósmica. O ato de dialogar empaticamente e interagir multidimensionalmente; o ato de comunicar
despretensiosamente e argumentar firmemente; o ato de informar corajosamente e debater racionalmente; o ato de criticar cosmoeticamente e escutar atenciosamente; o ato de polemizar calculadamente e explicitar meticulosamente; o ato de energizar irrestritamente e desassediar criteriosamente; o ato de esclarecer pacientemente e exemplificar coerentemente.
Binomiologia: o binômio progressista neoverpons-neocons; o binômio neoverpons-paraverpons; o binômio discernir antes–auxiliar depois; o binômio admiração-discordância.
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Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;
a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin;
a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências; a interação imaginação-verpon.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo
de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–
–experimentação–síntese; os neoembasamentos filosóficos do trinômio universalismo-megafraternismo-Cosmoética; os neovalores existenciais do trinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-cosmoeticidade; as neocompetências priorizadas do trinômio comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade.
Polinomiologia: o polinômio palestra-artigo-curso-livro; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo
abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo afetividade esclarecedora / afetividade demagógica; o antagonismo informação dosificada pró-assistido / informação
dosificada pró-assistente; o antagonismo omissão superavitária (omissuper) / omissão deficitária.
Paradoxologia: o paradoxo contrafluxo da Socin Patológica–fluxo cósmico; o paradoxo
da verpon mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;
a cognofilia; a verponofilia.
Mitologia: a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos.
Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca; a mentalsomatoteca;
a intelectoteca; a sincronoteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Verponologia; a Autodiscernimentologia;
a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Recexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência megaverponológica geradora da autodesperticidade.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o verponista; o embaixador da paraprocedência.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a verponista; a embaixatriz da paraprocedência.
Hominologia: o Homo sapiens defensus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens
verponologus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens progressivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: defesa da verpon precoce = a exemplificação verbaciológica das verdades relativas de ponta do inversor existencial, rapaz ou moça; defesa da verpon madura = a exemplificação verbaciológica das verdades relativas de ponta da conscin, homem ou mulher, a partir
da terceira idade.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Heuristicologia; a Culturologia da Neoverponologia; a cultura democrática.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a defesa da verpon, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Megaverpon: Verponologia; Homeostático.
02. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
03. Neoverponidade: Neoverponologia; Homeostático.
04. Nicho da neoideia: Verponologia; Neutro.
05. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
07. Rede interativa de verpons: Verponologia; Homeostático.
08. Transverpon: Transverponologia; Homeostático.
09. Veracidade autoverificável: Verponologia; Homeostático.
10. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.
11. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
12. Verponarium: Verponologia; Homeostático.
13. Verpon motivadora: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Verponogenia: Neoverponologia; Homeostático.
15. Verpon paratecnológica: Paratecnologia; Homeostático.

A DEFESA EXEMPLIFICATIVA, VERBACIOLÓGICA, DAS
VERDADES RELATIVAS DE PONTA COM A PRÓPRIA VIDA
É A MEGADEMONSTRAÇÃO DE CORAGEM COSMOÉTICA
POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, defende as verdades relativas de ponta? Em todos os contextos possíveis?
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DEFESA DO VERBETE
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A defesa do verbete é a apresentação e debate de ideia, conceito, tese, opinião, causa ou empreendimento, de relevância nas pesquisas e estudos, compondo entrada da
Enciclopédia da Conscienciologia, constituindo palco de reflexão sobre as verpons e neoverpons
conscienciológicas, em exame conjunto e circunstanciado pelas conscins e consciexes, tertulianas
e teletertulianas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo defesa vem do idioma Latim, defensa, ―ação de defender-se; resistir; combater‖. Surgiu no Século XII. O vocábulo verbo deriva do mesmo idioma Latim, verbum,
―palavra, vocábulo, termo; expressão‖, opondo-se a res, ―coisa; realidade‖. Apareceu em 1279.
O sufixo ete, ―diminutivo‖, surgiu no Século XV. O termo verbete apareceu em 1881.
Sinonimologia: 1. Defesa verbetográfica. 2. Apresentação pública do verbete. 3. Autexposição oral arguída de pesquisa do autor. 4. Debate sobre assunto pesquisado. 5. Argumentação verbetográfica. 6. Debate-aula na tertúlia conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas defesa do verbete, defesa do verbete estreante
e defesa do verbete veterana são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Pregação. 2. Parlatório. 3. Assuada. 4. Inflexibilidade pensênica.
Estrangeirismologia: a opção pelo front tarístico cosmoético verponológico; a busca
pelo personal best em prol de exemplarismo evolutivo e prioritário.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: ‒ Debate: palavras cruzadas. O debate pacifica. Vivamos debatendo ideias.
Coloquiologia. O ato de colocar a pulga atrás da orelha do teletertuliano jejuno.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cogniciologia Conscienciológica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene pessoal de integração com a maxiproéxis grupal; a marca grafopensênica em obra escrita
de amplitude planetária; a percepção da real importância da tares grafopensênica; a limpidez pensênica no cotidiano possibilitando neoideias para novos verbetes; a abertura pensênica para o ádito ideativo cosmovisiológico.
Fatologia: a defesa do verbete; a apresentação e defesa de tese consciente e consubstanciada; a maturação holopensênica de ideias; a autexposição de assunto central da proéxis; o exercício de reflexão sobre questões novas; as várias facetas e nuanças dos conceitos apresentados; os
diferentes pontos de vista de determinada questão; os possíveis posicionamentos controversos;
a melhor compreensão da temática apresentada; o ato de escutar o gongo sinalizando o início da
tertúlia; o ato de sentar-se na cadeira do verbetógrafo; o podium sem champanhe; a felicidade íntima pela utilização do trafor da comunicação; a autorresponsabilidade evolutiva; a contribuição
com a megagescon conscienciológica grupal; a conexão e a evidência do nível do comprometimento pessoal com o grupo evolutivo; o senso de compromisso coletivo; o estreitamento de amizade evolutiva com todos envolvidos na obra de expressão conscienciológica; a abertura de portas
para o trabalho em equipe; a coautoria fertilizadora das conscins voluntárias da Conscienciologia;
a autafirmação mentalsomática e consciencial; a valorização da autopesquisa; o desfazimento das
ideias ultrapassadas, arcaicas cedendo lugar à construção de novas sinapses; a semperaprendência
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com os verbetógrafos; a assistência através do exemplarismo pessoal; o aumento da autoconfiança e o desassombro quanto aos erros de posicionamento pessoal; o desafio da taquirritmia; o desnudamento consciencial; a possibilidade de retratação importante; o reconhecimento pela oportunidade de participar na cápsula do tempo grupal; a exposição solo ou adjunta, intercalada, complementar, explicitativa e enriquecedora realizada pelo propositor / organizador da Enciclopédia
da Conscienciologia, presente em todas as defesas concretizadas até a data de 11 de junho de
2013.
Parafatologia: o maior domínio na autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a autovivência da primener patrocinada pelo holopensene do campo interassistencial da tertúlia;
a possibilidade de facilitar o acesso dos amparadores na assistência às conscins; a possibilidade
de resgates intra e extrafísicos; a possibilidade de autoidentificação na próxima existência física;
o amparo extrafísico afeito à temática do verbete; a aproximação com o grupocarma multidimensional e multiexistencial a assistir; a reafirmação do trafor paragenético da comunicabilidade;
o autodesassédio concernente à paraexposição; o autodesassédio mentalsomático; a confiança na
equipe extrafísica; o ato de encarar a tribuna multidimensional; os recados da Parelencologia;
a facilitação para o diálogo com as consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconfiança-euforin; o sinergismo força presencial–
–autautoridade moral; o sinergismo teática-verbação; o sinergismo apuro intelectual–precisão
técnica; o sinergismo assertividade-objetividade; o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica; o sinergismo das reflexões conjuntas sobre certa temática no mesmo espaço-tempo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio proexológico do “na dúvida, assista”; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da comunicabilidade detalhista; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); o princípio da recomendação à entrada no Tertuliarium: “não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no Tertuliarium. O paracérebro é coisa preciosa demais para se desperdiçar”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a busca pela excelência na autexpressão assistencial e esclarecedora; o codigo grupal de Cosmoética (CGC) regendo
a coautoria.
Teoriologia: a teoria da verpon; a teoria da argumentação; a teoria da ignorância enciclopédica; a teoria da interpretação; a teoria dos dicionários cerebrais.
Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação;
a técnica da Debatologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a chapa
verbetográfica e o mise-en-scène no Tertuliarium funcionando ao modo de template mentalsomático; as técnicas da Histrionologia Cosmoética; a técnica da Impactoterapia Cosmoética.
Voluntariologia: o redirecionamento no voluntariado conscienciológico; o voluntariado
dos verbetógrafos da Conscienciologia; os voluntários do Tertuliarium.
Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomatico (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do Programa Verbetografia online; o laboratório da sala de aula de
Conscienciologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetológos da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invísivel dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos
Verponologistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Debatedores.
Efeitologia: o efeito de ser minipeça no maximecanismo conscienciológico; o efeito da
ressonância tarística policármica a partir da heurística pessoal; o efeito divisor de águas na proéxis pessoal; o efeito de senso de alinhamento proexológico; o efeito de experimentar oportunidade única e inavaliável; o efeito desassediador de poder desdizer, em alto e bom tom, o dito er-
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roneamente no passado; o efeito responsável e gratificante de ser conscin divulgadora da Conscienciologia; o efeito motivador de escutar: esperamos mais 100 verbetes.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do exercício de sintetizar as ideias; a fórmula formal do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia estimulando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo ansiedade-euforin-primener; o ciclo investigativo perguntas-respostas; o ciclo pesquisístico debates-consensos-refutações.
Enumerologia: a oportunidade de assumir trafores; a oportunidade de se fazer conhecer
pelo grupo; a oportunidade de novas descobertas autopesquisísticas; a oportunidade de esclarecer
e ser esclarecido; a oportunidade de compartilhar recins; a oportunidade de retribuir a assistência
recebida; a oportunidade de fixar posturas pré-intermissivistas. A gratidão ao organizador da
Enciclopédia da Conscienciologia; a gratidão à equipe de professores do Programa Verbetografia
e à equipe do Tertuliarium; a gratidão à equipe de revisores da Enciclopédia da Conscienciologia; a gratidão à equipe extrafísica de amparadores; a gratidão ao público de conscins presentes na apresentação; a gratidão aos teletertulianos; a gratidão aos feedbacks dos colegas.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autassistência-heterassistência; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o binômio autodesenvoltura mentalsomática–autossuperação verbetográfica.
Interaciologia: a interação verbetógrafo-amparadores; a interação autor jejuno–mentor
intelectual; a interação autor-revisor; a interação autor-leitor; a interação verbetógrafo-tertulianos-teletertulianos-paratertulianos.
Crescendologia: o crescendo autenfrentamento-autexposição-autossuperação; o crescendo insegurança no momento da escrita–serenidade e autoconfiança no momento da defesa;
o crescendo nervosismo pré-defesa do verbete–expectativa, disposição e alívio durante–euforin
e tranquilidade íntima pós-defesa.
Trinomiologia: o trinômio autocrítica-autocognição-autorreflexão; o trinômio escrita-argumentação-comunicação; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio sala de aula–palestra pública–defesa de verbete–autoria
do curso livre; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo dialética / dogmatismo; o antagonismo intenção de
informar / intenção de convencer; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo omissão superavitária (omissuper) / omissão deficitária.
Paradoxologia: o paradoxo de a melhora do saldo egocármico depender da melhora do
saldo grupocármico.
Politicologia: a discernimentocracia; a debatocracia; a intelectocracia; a proexocracia;
a interassistenciocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a tertuliofilia; a comunicofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a pesquisofilia;
a debatofilia; a cognofilia.
Fobiologia: o autenfrentamento focado na autocura da fobia de exposição pública.
Sindromologia: o exercício da superação da síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: a desconstrução do mito da dificuldade de escrever e defender o verbete;
a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos.
Holotecologia: a heuristicoteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a sincronoteca;
a verponoteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Tertuliologia; a Taristicologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Didaticologia; a Refutaciologia; a Enciclopediologia; a Argumentologia; a Fatuística; a Polimatia; a Grafopensenologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin coepicentro do debate-aula ao vivo; a conscin enciclopedista;
a conscin debatedora; a consciex debatedora; a conscin lúcida; a consciex lúcida; a isca humana
lúcida; o ser interassistencial; o elenco tertuliano; o parelenco tertuliano; a equipe técnica da verbetografia.
Masculinologia: o verbetógrafo conscienciológico; o amparador extrafísico de função
da verbetografia; o amparador intrafísico de função da verbetografia; o leitor da Enciclopédia da
Conscienciologia; o tertuliano-verbetógrafo; o teletertuliano-verbetógrafo; o pré-intermissivista;
o paratertuliano; o acoplamentista; o agente retrocognitor.
Femininologia: a verbetógrafa conscienciológica; a amparadora extrafísica de função da
verbetografia; a amparadora intrafísica de função da verbetografia; a leitora da Enciclopédia da
Conscienciologia; a tertuliana-verbetógrafa; a teletertuliana-verbetógrafa; a pré-intermissivista;
a paratertuliana; a acoplamentista; a agente retrocognitora.
Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo
sapiens verponologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens tertulianus; o Homo
sapiens argumentator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo
sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: defesa do verbete estreante = a exposição pública do primeiro verbete;
defesa do verbete veterana = a exposição pública do verbete da conscin assídua no completismo
verbetográfico.
Culturologia: a cultura debatológica evolutiva.
Investigação. A fim de registrar as experiências e opiniões de verbetógrafos quanto à defesa do verbete, foram enviados questionários, aos, então, 151 verbetógrafos, dos quais resultaram
40 questionários respondidos, durante o período de outubro de 2012 a janeiro de 2013. A autavaliação dos(as) respondentes quanto às performances pessoais nas etapas de pesquisa, preparo,
produção e defesa do verbete revelou os seguintes resultados, expostos em ordem lógica:
1. Pesquisa: 26 pessoas (65%) consideraram satisfatória; 10 pessoas (25%) disseram ter
a pesquisa ultrapassado o esperado e 3 dos entrevistados (7,5%) argumentaram ter ficado aquém
do desejado.
2. Preparo: 20 pessoas (50%) julgaram ter acontecido o acoplamento com a ideia do
verbete além do esperado; 14 pessoas (35%) consideraram o preparo satisfatório e 4 pessoas
(10%), aquém do desejado.
3. Autodesempenho: 30 pessoas (75%) consideraram o resultado acima do esperado;
10 pessoas (25%) em conformidade com o esperado. Ninguém considerou a própria performance
aquém do esperado.
Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, listadas alfabeticamente, 73 abordagens respectivas a significados intraconscienciais da escrita e defesa do verbete,
apontados pelos verbetógrafos:
01. Acolhimento: a receptividade energética, afetiva e mentalsomática das equipes intra
e extrafísica.
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02. Acoplamento: a percepção de ambiente favorável ao estreitamento da interação
com a equipex, amparador de função da verbetografia e amparador extrafísico pessoal; maior
grau de acoplamento com os amparadores extrafísicos na cotidianidade.
03. Amparo técnico: a vivência da assistência extrafísica promovida pela equipe de
consciexes da Enciclopédia da Conscienciologia.
04. Ampliação parapsíquica: a captação de neoideias; os banhos de energia; a
recepção de aportes mentaissomáticos; a percepção de receber arco voltaico minutos antes de
começar.
05. Apaziguamento: o assentamento da poeira levantada com as recins estimuladas
pela Conscienciologia.
06. Aprofundamento: a prática de maior profundidade nas abordagens conscienciológicas.
07. Assepsia: a percepção de limpeza energética e interassistencial durante a escrita, defesa e, principalmente, pós-defesa.
08. Assistência: a oportunidade de assistência avançada através da participação em megagescon.
09. Autaferição: a possibilidade de avaliação da autorrealidade multidimensional.
10. Autestima: a conquista do autoapreço intelectual mentalsomático.
11. Autocientificidade pesquisística: a comprovação da autocapacidade mentalsomática; o momento oportuno para autanálise; a ampliação da autopercepção; a identificação e o registro autoconscientes de momentos de inteligência expandida.
12. Autoconfiança: o aguçamento das intuições e da segurança pessoal quanto à vivência do autoparapsiquismo impressivo.
13. Autorganização: o aumento da disciplina de ler, estudar, escrever e revisar.
14. Autorientação: a lucidez quanto às diretrizes da proéxis.
15. Autorrevezamento: a satisfação de estar cultivando sementeira intrafísica.
16. Autorrevisão: a identificação, enfrentamento e superação de trafares, a aquisição de
trafais e a valorização de trafores.
17. Comprometimento: a reafirmação do compromisso intermissivista na reeducação
das consciências.
18. Conquista: o ganho de autoconfiança e firmeza na exposição.
19. Contribuição: a sensação indescritível de completismo de meta existencial na autopróexis.
20. Coragem: a intrepidez sadia para a autexposição.
21. Cosmovisão: o exercício da atenção dividida e a abrangência da visão de conjunto,
a partir do foco no tema.
22. Desassédio: o autenfrentamento do assédio mentalsomático.
23. Desassombro: a ousadia de encarar os temas propostos.
24. Desinibição: a segurança intelectual e a soltura no desempenho tarístico.
25. Detalhismo: o desenvolvimento da agudeza pesquisística e a capacidade ampliada
para observar pormenores na escrita e revisão.
26. Discernimento: a apuração da racionalidade e da acuidade mental.
27. Energicidade: a sensação de estar imerso em bolha de energias acolhedoras, dinâmicas e flutuantes, com auto e heterobanhos energéticos e a percepção de ectoplasmia no campo.
28. Energossomaticidade: a potencialização energética ao modo de se perceber usina
de energias vigorosas, soltas, equilibradas, empáticas, organizadas, serenas e agradáveis, a vibração dos chacras encefálicos, a expansão do coronochacra e o aumento da força presencial.
29. Engajamento: a saída da inércia e o envolvimento em megaprojeto intelectual grupal, visando o gruporrevezamento mentalsomático e multiexistencial.
30. Evolutividade: a conquista e consolidação de neopatamar mentalsomático.
31. Exemplarismo: o aprendizado com a atuação dos verbetógrafos já publicados.
32. Extrapolacionismo: o desbloqueio mentalsomático, seguido de clareza das ideias,
facultando o desenvolvimento da exaustividade e a vivência de extrapolações.
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33. Grupalidade: o melhor entrosamento com outras conscins em prol de meta evolutiva grupal.
34. Holossomaticidade: a homeostasia holossomática e a retribuição ao investimento
holossomático realizado pelo propositor da Enciclopédia da Conscienciologia e amparadores.
35. Identidade interassistencial: maior compreensão da responsabilidade enquanto líder interassistencial.
36. Identificação: o sentir-se parte de trabalho de ponta e a afinidade com a Ciência
Conscienciologia.
37. Insights: a captação de ideias, expressões, exemplos, associações mentais, na véspera e durante a defesa, de assuntos a abordar e respostas específicas para determinada pessoa.
38. Intermissivismo: a retrocognição do CI e o cumprimento de etapa previamente programada.
39. Lexicofilia: a aquisição do hábito de consultar os dicionários de sinônimos, antônimos e expressões analógicas.
40. Libertação: a sensação de livre arbítrio face à autorrealidade.
41. Liderança: a apuração do senso de ascendência e consequente responsabilidade.
42. Marco: a conquista de etapa marcante na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
43. Megaeuforização: a percepção do campo instalado, o rapport com os amparadores
e a sensação de megaeuforização.
44. Mentalsomaticidade: a conjuminância do polinômio acalmia–agilidade–expansão–
–agudeza mental, possibilitando maior facilidade na associação de ideias, rapidez de raciocínio,
linearidade pensênica e ampliação da lucidez.
45. Motivação: a vontade de escrever mais e sobre todos os assuntos.
46. Neuroléxico: a expansão do dicionário cerebral pessoal.
47. Pangrafia: a sensação de escrita a 4 ou mais mãos.
48. Parapedagogia: a acuidade com aspectos paradidáticos.
49. Pertencimento: a certeza íntima de ter participação específica na proéxis grupal.
50. Plateia: a felicidade íntima com a presença de consciexes prestigiando o evento, ratificando a assistência e inspirando para novo trabalho; a percepção de consciexes a serem assistidas, relacionadas ao tema.
51. Ponderação: o exercício da prudência nas respostas aos questionamentos, percebendo-se mais centrado e mais inteligente.
52. Posicionamento: a opinião sobre o tema, assumindo pensamentos muitas vezes
contrários à maioria, com postura firme e decidida mediante as perguntas.
53. Precognição: a vivência de projeções conscientes anteriormente, confirmadas durante a defesa do verbete e a intensificação de precognições no sentido de calçar a assistência.
54. Primener: a percepção de primavera energética, exteriorização espontânea das
energias, com maior serenidade e autorganização.
55. Priorização: a compreensão de tratar-se de trabalho prioritário.
56. Produtividade: o ato de ―pensar grande‖ com relação à gestação mentalsomática,
em termos de quantidade e qualidade.
57. Psicossomaticidade: acalmia; autoconfiança; bem-estar; desafio prazeroso; domínio
da emocionalidade subcerebral; felicidade; momentos invulgares de bom humor na apresentação;
satisfação pelo trabalho feito; sensação de interassistencialidade com maior discernimento; sentimento de fraternismo; serenidade e tranquilidade íntima.
58. Rapport: a intensificação da conexão entre conscins e consciexes, compassageiras
evolutivas.
59. Reciclofilia: a satisfação íntima em vivenciar as etapas de autocrítica, autossuperação, autoconfiança e restauração evolutiva.
60. Redaciofilia: a responsabilidade em relação à escrita e a vontade de ajudar nas revisões de verbetes.
61. Reencontro: a sensação de não precisar procurar mais, por ter encontrado o grupo.
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62. Reperspectivação: a definição da linha de pesquisa gesconológica e motivação para
a escrita do livro.
63. Retratação: a redução das preocupações frente aos erros pessoais, face à expansão
de lucidez quanto à oportunidade pública de questionamentos e desfazimento de malentendidos.
64. Retributividade: a retribuição do aprendizado diário das tertúlias e do CI.
65. Sincronicidade: a ocorrência de sincronicidades em diversos contextos e situações;
o encontro com pessoas e a vivência de fatos relacionados ao tema do verbete.
66. Somaticidade: a maior disposição e harmonia fisiológica; a potencialização dos
pulmões e da fala, o maior controle cerebelar.
67. Superação: o enfrentamento de crises e de inseguranças disfarçadas.
68. Taquirritmia: a vivência amostral da autotaquirritmia, com inspiração a respostas
rápidas, raciocínio mais claro e processamento mais ágil das ideias.
69. Tares: a apreensão da importância do confor no repasse de conhecimento, visando
a efetividade da assistência através da tarefa do esclarecimento.
70. Tecnicidade: a obtenção de neotécnica de aprofundamento das pesquisas pessoais.
71. Tenepessismo: a ampliação dos trabalhos e das parapercepções durante a tenepes.
72. Transposição de gargalo: a ultrapassagem ou superação de gargalo.
73. Treinamento: o exercício de comunicabilidade trazendo maior autoconfiança.
Repercussiologia. No âmbito da Autopesquisologia, repercussões da defesa do verbete
foram registradas por 1 ou mais verbetógrafos, apresentadas em ordem lógica, segundo 4 contextos:
1. Noite anterior: abraço energético promovendo estado vibracional e euforia serena;
associações de ideias diferentes sobre o tema; bem-estar; clareza mental; encapsulamento parassanitário; euforin controlada; expansão da pensenosfera interassistencial; iscagem extrafísica; expectativa; insônia; ansiosismo; apreensão; temor de não agradar; pressão; intensificação de assistência relacionada ao tema; maior lucidez; menos tempo de sono; motivação; preocupação em não
vulnerabilizar a IC tema do verbete; onda de tranquilidade e paz; respostas mentais full time
a questões sobre o verbete; projeções lúcidas; sensação de agradecimento das consciexes; tranquilidade íntima.
2. Noite posterior: automotivação; bem-estar; a sensação de dever cumprido; euforin;
inspirações; gratidão e fraternidade para com todos; mentalsoma despejando ideias; primener; satisfação pessoal; tranquilidade e paz interior.
3. Efeitos na tenepes: ampliação da capacidade, confiança e interação para trabalhar ao
lado dos amparadores; aumento significante no número de assistidos, com predominância do público-alvo relacionado com o tema; automotivação superior à média; percepção de energias mais
intensas; incremento de ectoplasmia no campo; inspirações ideativas para outros verbetes e abordagens novas para verbetes em andamento; maior despojamento para todo tipo de assistência;
alegria das consciexes com afinidade relativa ao assunto ou verbetógrafo.
4. Aferição do desempenho: aferição da autoqualificação nas associações de ideias;
identificação dos próprios pontos cegos, cacoetes, vícios de linguagem, trafares, trafores; holovisão multidimensional enquanto agente de tares interassistencial; oportunidade de autanálise quanto à postura, tom de voz, estilo das respostas, roupa, penteado; percepção de ter feito assistência;
satisfação com avanço e certeza de estar no caminho correto; autavaliação quanto ao respeito
à etiqueta; enxergar-se com mais racionalidade; excelente exercício autoconscienciométrico; registro de acontecimentos e palavras não percebidas; reflexões sobre a cápsula do tempo cinemascópica; o sentimento de estar mais preparado para a dessoma e para a próxima intermissão.
Ocorrências. Indagados sobre 14 possíveis ocorrências durante a defesa, os 40 verbetógrafos registraram as autexperiências, ranqueadas por ordem de frequência (valor absoluto e percentual) e apresentadas a partir das seguintes especialidades:
01. Conexologia. Conseguiram fazer boas conexões mentais: 40 (100%).
02. Cronêmica. Perceberam o tempo passar mais depressa: 32 (80%); mais devagar:
2 (5%).

Enciclopédia da Conscienciologia

8086

03. Serendiptiologia. Registraram insights: 31 (78%).
04. Amparologia Funcional. Perceberam a presença do amparo de função: 30 (75%).
05. Surpreendenciologia. Surpreenderam-se com o interesse pelo tema: 30 (75%).
06. Amparologia Pessoal. Perceberam a presença do amparo extrafísico: 25 (63%).
07. Trafarologia. Perceberam a superação de trafares: 24 (60%).
08. Traforologia. Reconheceram trafores: 24 (60%).
09. Intermissiologia. Tiveram rapport com o Curso Intermissivo: 21 (53%).
10. Parelencologia. Perceberam Parelencologia diferenciada: 15 (38%).
11. Mnemologia. Tiveram branco mental: 5 (13%).
12. Omissiologia. Deixaram de abordar assunto importante: 4 (10%).
13. Autopesquisologia. Sentiram-se de saia justa frente à autexposição de trafares
e / ou trafores: 3 (8%).
14. Debatologia. Decepcionaram-se com o nível das perguntas: 2 (5%).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a defesa do verbete, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ádito ideativo cosmovisiológico: Paradidaticologia; Homeostático.
02. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
03. Autenfrentamento docente: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
05. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
06. Autoconsciencioterapia verbetográfica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
07. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
08. Cultura tertuliana: Tertuliologia; Homeostático.
09. Defesa da verpon: Autopriorologia; Homeostático.
10. Omnidesafio das tertúlias conscienciológicas: Refutaciologia; Homeostático.
11. Palavra: Comunicologia; Neutro.
12. Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
13. Técnica dos atos / fatos / parafatos: Comunicologia; Neutro.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

DEFENDENDO VERBETES DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA, O AUTOR SE DISPONIBILIZA AO ACID TEST
INTERMISSIVISTA A STATUS DE MINIPEÇA DA MAXIPROÉXIS GRUPAL, PARATUTELADO PELO EVOLUCIÓLOGO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, hesita em defender verbete da Enciclopédia da
Conscienciologia? Percebe a condição ganho versus desperdício evolutivo?
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DEFESA INDEFENSÁVEL
(CONTRADICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A defesa indefensável é o ato ou efeito de proteger, patrocinar, sustentar,
preservar, reivindicar, resguardar ou justificar a prática de condutas egoicas equivocadas ou criminosas, visando auferir benesses, ganhos secundários ou proteção de interesse pessoal ou grupal
e, ainda, ocultar fatos anticosmoéticos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra defesa vem do idioma Latim, defensa, ―ação de defender-se; resistir; combater‖. Surgiu no Século XII. O prefixo in deriva também do idioma Latim, in, ―privação; negação‖. O termo defensável procede do mesmo idioma Latim, defensabilis, ―defensável‖.
Apareceu no Século XV. O termo indefensável surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Alegação desatinada. 2. Contestação obscura. 3. Explicação espúria.
4. Exposição acrítica. 5. Impugnação inconsistente. 6. Reação indefensável.
Neologia. As duas expressões compostas minidefesa indefensável e maxidefesa indefensável são neologismos técnicos da Contradiciologia.
Antonimologia: 1. Ato defensável. 2. Legítima defesa. 3. Ação racional. 4. Manifestação lógica. 5. Medida justa. 6. Enunciação lúcida. 7. Justificativa cosmoética. 8. Atitude sensata.
Estrangeirismologia: o jus sperniandi; o blackout da razão; o aberratio ictus; o modus
ratiocinandi equivocado; a falta do know-how evolutivo; o Trafarium; o Melexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Coerenciologia Cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das antiprioridades; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os pontos cegos na autopensenidade monovisiológica; a necessidade
de adquirir a ortopensenidade cosmovisiológica nesta dimensão humana.
Fatologia: a defesa indefensável; a justificativa do injustificável; a incoerência; a contradição falaciosa; a ausência do senso de interassistencialidade; o corporativismo; o mecanismo de
defesa espúrio; o descaramento; o atrevimento aviltante; o paradigma da ilicitude; o humor sarcástico; o antiprofissionalismo; a inversão de valores; a vocação para o erro contumaz; a mesologia acachapante; a abordagem medíocre; a defesa do antidireito; a ironia; a hostilidade; a rivalidade; a traição; a ambição desmedida; a desafeição camuflada; o latrocínio; a autocorrupção crassa;
a alienação social; a frivolidade; a antifraternidade; a maternidade patológica; a paternidade amoral; a visão atrofiada do líder político; os reencontros multisseculares potencializadores de trafares; a química das drogas enquanto desculpa pelos desvios de conduta; a desordem mental; o engano de superestimar a própria inteligência e subestimar a alheia; o desrespeito pelo próximo;
a prova irrefutável constituída a partir dos fatos; as frases de efeito; as induções aos erros e omissões; a argumentação ilegítima; a perda das companhias evolutivas; o alto preço pela opção do ilícito; a imprescindibilidade das tarefas do esclarecimento nas interrelações; a reparação cosmoética dos erros; a conquista dos valores faltantes da convivialidade, da fraternidade e da lealdade;
a urgência da Reeducaciologia.
Parafatologia: a ignorância quanto à existência e a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a predisposição aos acidentes de percurso causados pela patopensenidade; a pa-
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ragafe; a parailicitude; a paragangue; as atitudes anticosmoéticas geradoras de interprisões; a captação extrafísica de ideias malignas; a ausência do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensenidade racional–ação escorreita; o sinergismo nosológico erro-engano-omissão; o sinergismo patológico imaturidade consciencial–estagnação
evolutiva.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de causa
e efeito; o princípio da indefensabilidade de ratificação de erro autoconsciente; o princípio petulante do “se colar, colou”; o princípio de nenhum erro justificar outro; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da justiça penal universal.
Codigologia: o código da impunidade; o código de valores pessoais; o Código de Ética
Profissional; o código vigente ainda patológico; o código de leis anacrônicas; o código de valores da Socin quando patológica; a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da coerência; a teoria da evolução compulsória.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da Confrontologia; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da recin; a técnica da recéxis; as técnicas avançadas
da Consciencioterapia; a prescrição da técnica da Cosmoética Destrutiva.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial redimindo débitos grupocármicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Logicidade;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito corrosivo dos patopensenes; o efeito evolutivo dos atos cosmoéticos.
Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras promovidas pelo Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo erro-reparação-acerto; o ciclo alternante algoz-vítima; o ciclo interconsciencial encontros-despedidas-reencontros; o ciclo alternante felicidade momentânea–sofrimento duradouro; o ciclo vicioso das condutas regressivas; o ciclo libertador perdão-reconciliação-libertação; o ciclo renovador conduta cosmoética–acerto grupocármico.
Enumerologia: a desculpa esfarrapada; a salvaguarda equivocada; a oposição renitente;
o discurso tendencioso; a revanche camuflada; a inconformidade falaciosa; a proteção desrespeitosa.
Binomiologia: o binômio autodefesa inescrupulosa–autojustificação; o binômio da manipulação chantagem-dependência; o binômio paradoxo-contradição; o binômio intempestivo remorso-arrependimento; o binômio da refutação réplica-tréplica; o binômio reincidência intrafísica–agravante multidimensional; a ruminação intraconsciencial através do binômio autoculpa-autovitimização.
Interaciologia: a interação raciocínio falho–logicidade comprometida; a interação protecionismo-sectarismo; a interação ponderação-reflexão; a interação ilícito civil–ilícito administrativo–ilícito penal; a interação inconsistência-incongruência; a interação argumentação insustentável–refutação lamentável; a interação crime culposo–crime doloso–parailicitude.
Crescendologia: o crescendo vergonha-constrangimento-recin; o crescendo antidireito-Direito-Paradireito.
Trinomiologia: o trinômio esperteza-malícia-dissimulação; o trinômio alegação-pretexto-justificação; o trinômio divergência-controvérsia-contenda; o trinômio interdizer-desdizer-maldizer; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio mentira-negação-
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-contradição; o trinômio instilação-inculcação-persuasão; o trinômio impugnação-contestação-sustentação.
Polinomiologia: o polinômio opressor coação-cerceamento-constrangimento-sujeição-subjugação; o polinômio libertador complacência-benevolência-compreensão-absolvição-remissão.
Antagonismologia: o antagonismo defesa indefensável / legítima defesa; o antagonismo
licitude / ilicitude; o antagonismo ação / reação; o antagonismo acordo / litígio; o antagonismo
coerência / incoerência; o antagonismo defesa anticosmoética / ataque cosmoético; o antagonismo senso moral / senso imoral.
Paradoxologia: o paradoxo da conduta ilícita ser crime contra si mesmo perante a evolução; o paradoxo da pena máxima do Ordenamento Jurídico representar parcela mínima frente
às leis da Cosmoética.
Politicologia: a corruptocracia; a assediocracia; a interassistenciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis humanas ineficazes em função da cultura da impunidade; a lei do menor esforço; a lei do gersismo.
Filiologia: a ausência da logicofilia; a ausência da coerenciofilia; a falta da assistenciofilia; a inexistência da criticofilia; a necessidade da recexofilia; a aspiração pela cosmoeticofilia;
a ignorância da paradireitofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a autopesquisofobia; a criticofobia; a evoluciofobia; a laborfobia; a xenofobia; a autorraciocinofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome do atraso evolutivo; a síndrome da patopensenidade; a síndrome da Anticosmoética Generalizada; a eliminação da síndrome do poder intrafísico.
Maniologia: a egomania; a dolomania; a falaciomania; a patomania; a megalomania;
a controlemania; a robexomania; a mania de defender o indefensável.
Holotecologia: a cinismoteca; a paradoxoteca; a criminoteca; a conflitoteca; a coerencioteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Contradiciologia; a Parapatologia; a Perdologia; a Coerenciologia; a Errologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Regressiologia; a Direitologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin robotizada; a isca humana inconsciente; a personalidade psicopática; a conscin contraditória;
a conscin satélite de assediadores extrafísicos; o ser interassistencial.
Masculinologia: o cidadão; o advogado; o magistrado; o médico; o senador; o deputado;
o pré-serenão vulgar; o antepassado de si mesmo; o materialista; o entediado; o acoplamentista;
o reciclante existencial; o reeducador; o pesquisador; o escritor; o tenepessista; o verbetógrafo.
Femininologia: a cidadã; a advogada; a magistrada; a médica; a senadora; a deputada;
a pré-serenona vulgar; a antepassada de si mesma; a materialista; a entediada; a acoplamentista;
a reciclante existencial; a reeducadora; a pesquisadora; a escritora; a tenepessista; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens conscientiotherapeuta; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo
sapiens logicus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens paradireitologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minidefesa indefensável = a desculpa do conscienciólogo alegando a falta de tempo para realizar os 20 EVs diários; maxidefesa indefensável = a desfaçatez do Senador
da República se envolvendo em maracutaias com famoso contraventor, alegando desconhecer os
negócios escusos do amigo.
Culturologia: a cultura da irreflexão; a cultura da coerção; a cultura materiológica;
a cultura da autocomplacência; a cultura individualista; a cultura do acobertamento anticosmoético; a falta da cultura da Cosmoeticologia.
Condutologia. Sob a égide da Parapatologia, eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 16 condutas ilícitas divulgadas diuturnamente na mídia (Ano-base: 2012), evidenciando
o desconhecimento da Cosmoética e a imaturidade na Socin Patológica:
01. Abuso sexual: o pai cometendo pedofilia com os filhos menores e, ao ser descoberto, alega ser fantasia de criança.
02. Calote togado: os advogados e estudantes do curso de Direito, ao não pagarem
a conta no restaurante, alegam a tradição do ―dia da pendura‖ (comemoração do dia do Advogado
em 11 de agosto).
03. Cárcere infantil: a mãe, prendendo crianças menores em casa, alega a necessidade
de trabalhar.
04. Carga excessiva: o caminhoneiro, viajando com duas toneladas de peso excessivo
provocando o abalroamento de veículos e vitimando pessoas, alega problema nos freios.
05. Desamparo legal: o juiz, negando proteção requisitada por mulher ameaçada e posteriormente assassinada pelo marido, alega insuficiência de dados para a concessão da medida
protetiva.
06. Descaramento gravado: o político corrupto, ao ser flagrado em conluios desonestos através de escuta telefônica, alega ser o grampo medida ilegal.
07. Descensão anticosmoética: o juiz, ao proferir sentença com palavras chulas, nos
moldes da forma pleiteada por pessoas simples e desconhecedoras dos termos técnicos do Direito,
alega ser irreverente e não ter a obrigação de ser ortodoxo igual aos demais juízes.
08. Desrespeito nefasto: o coveiro, violando túmulos para furtar joias, alega a desnecessidade de bens materiais por parte dos ―proprietários‖.
09. Discriminação velada: a medida protetiva aos afrodescendentes para ingressar na
universidade, alega a justiça compensatória, quando, na verdade, a medida é discriminatória.
10. Embriaguês prepotente: o homem público, dirigindo embriagado e se negando
a fazer o teste do bafômetro, alega ser autoridade.
11. Falsificação pública: o funcionário do cartório, certificando inverdades em certidões oficiais, alega a necessidade de maior ganho financeiro.
12. Instinto selvagem: a mãe, jogando a filha recém-nascida no lixo, alega não possuir
condições financeiras para sustentá-la.
13. Interprisão premeditada: o filho, assassinando os pais, alega a necessidade da antecipação da herança.
14. Omissão de socorro: o médico, deixando de atender ao paciente gravemente enfermo, alega a inexistência de convênio médico.
15. Propina libertadora: o carcereiro, libertando o preso e recebendo propina, alega
baixa remuneração a título de vencimentos.
16. Vício aliciante: o jornalista e editor de revista, fazendo apologia ao cigarro, alega
cerceamento de liberdade e intolerância das autoridades e não fumantes.
Terapeuticologia. A autavaliação constante, a atenção e observação de atitudes e pensenes objetivando evitar a reincindência de atos anticosmoéticos, fazendo a anamnese dos fatos
e parafatos de maneira individualizada para cada consciência ainda imatura, aliada às técnicas
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avançadas de recin da Conscienciometrologia e da Consciencioterapia, tendem a solucionar o grave problema envolvendo a defesa indefensável.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a defesa indefensável, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
03. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Drama de consciência: Parapatologia; Nosográfico.
05. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
06. Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
07. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
08. Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
09. Justificativa lógica: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Medida justa: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
12. Megatolice indefensável: Parapatologia; Nosográfico.
13. Megatrafar explícito: Parapatologia; Nosográfico.
14. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Paradoxo da esperteza: Cosmoeticologia; Nosográfico.

A CONDUTA DA DEFESA INDEFENSÁVEL É CAMINHO PARA O REGRESSISMO EVOLUTIVO. A APLICAÇÃO DAS
TÉCNICAS CONSCIENCIOTERÁPICAS AUXILIAM NA CONSTATAÇÃO DO ERRO E NA RETRATAÇÃO COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já cometeu ou ainda comete alguma ação estagnadora e indefensável? Já aferiu o nível de prejuízo evolutivo e os respectivos efeitos antiproexológicos?
Webgrafia Específica:
1. Alcântara, Manoela; Médico Psicanalista acusado de Discriminação Racial é intimado pela Polícia; Correio Brasiliense; Diário; Distrito Federal, DF; 02.05.12; disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/05/02/interna_cidadesdf,300425/medico-psicanalista-acusado-de-discriminacao-racial-e-intimado-pelapolicia.shtml>; acesso em: 09.06.12.
2. Madueño, Denise; & Brito, Ricardo; Lewandowski absolve todos os Réus por Formação de Quadrilha;
Reportagem; O Estado de S. Paulo; Diário; São Paulo; 1 enu.; 1 foto; 18.10.12; disponível em: <www.estadao.com.br/noticias/nacional,lewandowski-absolve-todos-os-reus-acusados-de-formacao-de-quadrilha,947511,0htm>; acesso em: 15.11.12.
3. Morais, Fernanda; Sentença de Juiz provoca Polêmica em Divinópolis; Reportagem; Jornal da Alterosa;
07.05.12; disponível em: <http://www.alterosa.com.br/html/noticia_interna,id_sessao=7&id_noticia=76523/noticia_interna.shtml>; acesso em: 08.06.12.
4. Sebba, Jardel; Liberdade: Um Raro Prazer; Artigo de Opinião; Superinteressante; Revista; Mensário;
Maio, 2002; disponível em: <http//super.abril.com.br/superarquivo/2002/conteudo236523.shtml>; acesso em: 15.11.12.
5. Silva, Andréia; O Preço do Desamparo; Estado de Minas; Diário; Belo Horizonte, MG; 18.05.12; disponível em: <http://impresso.em.com.br/app/noticia/cadernos/gerais/2012/05/18/interna_gerais%2c36255/o-preco-do-desamparo.shtml>; acesso em: 09.06.12.

M. G. R.
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DEFINIÇÃO DO BÁSICO
(DEFINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A definição do básico na existência intrafísica é o ato ou efeito de definir
o estabelecimento permanente de hábitos sadios, rotinas, objetos, posses indispensáveis e instrumentos fixos capazes de sustentar a dinâmica da consecução da proéxis pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo definição vem do idioma Latim, definitio, ―ação de definir limite
ou fim‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo básico deriva do mesmo idioma Latim, basis, ―base; raiz; sustentação‖, e este do idioma Grego, básis, ―pedestal‖. Surgiu também no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Hábitos sadios. 2. Rotinas úteis. 3. Ordeirismo.
Neologia. As 3 expressões compostas definição do básico, minidefinição do básico
e megadefinição do básico são neologismos técnicos da Definologia.
Antonimologia: 1. Mudanças desnecessárias patológicas. 2. Posses desnecessárias
excessivas. 3. Autodesorientação.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a definição do básico; a definição dos acessórios pessoais e familiares indispensáveis; a estabilidade emocional; a vida humana vivida com lógica; a base intrafísica; o conceptáculo da criatividade pessoal; o domicílio assentado; as realidades fixas e as realidades móveis; os alicerces fixados sustentando as renovações incessantes; a instabilidade dos convencionalismos; a Socin ainda patológica; a insatisfação pessoal; as fugas psicológicas através de mudanças ilógicas; a repetição de atos irracionais; a ausência das autorreflexões; a inconsciência dos limites; a desorientação pessoal; a acrasia; o antidiscernimento; a condição patológica das alterações desnecessárias; a compulsão do consumismo; as aquisições paroxísticas; as compras incessantes de objetos pessoais inúteis; a acumulação das tranqueiras, tralhas, trastes, trecos e troços;
o lar transformado em lixão; a falta crônica de espaço físico; a perda do paradeiro das coisas; as
atitudes antiproéxis; o anticompléxis; o desviacionismo; os esforços inúteis; a hiperatividade infantil do adulto; os sinais do transtorno compulsivo pessoal; a aceleração da História Pessoal;
o contraponto técnico dinâmica-fixação.
Parafatologia: os bagulhos energéticos atravancadores.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Interaciologia: a interação estabilidade-dinamismo.
Antagonismologia: o antagonismo compra mensal por atacado / compra diária a varejo; o antagonismo bem-estar / malestar.
Filiologia: a definofilia; a priorofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a oneomania.
Holotecologia: a holoteca não é depósito de inutilidades.
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Interdisciplinologia: a Definologia; a Criteriologia; a Ortopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Determinologia; a Megafocologia; a Priorologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa estoquista mantenedora do básico indispensável; a pessoa perdulária, consumista, acumulando bens precindíveis; a pessoa bem-articulada; a pessoa indisciplinada;
a pessoa insatisfeita; a conscin perdulária.
Masculinologia: o esbanjador; o artista volúvel; o cidadão frívolo; o rei dos desperdícios.
Femininologia: a esbanjadora; a socialite consumista inveterada; a artista volúvel; a cidadã frívola; a rainha das sucatas.
Hominologia: o Homo sapiens consumptor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens
determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens energeticovibrator; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens parapoliticologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidefinição do básico = a seleção dos recursos naturais indispensáveis
ao exercício adequado da carreira profissional pessoal; megadefinição do básico = a seleção dos
recursos máximos para manter a autorganização existencial produtiva em todas as frentes de atividade pessoal.
Limite. De acordo com a Somatologia, a vida humana neofílica não significa instabilidade existencial. A conscin desenvolve milhares de ações e atitudes sempre escorada no corpo
humano a partir do cérebro equilibrado.
Respiração. Toda conscin respira entre os limites das necessidades e o torvelinho dos
excessos.
Automaturidade. A fartura ajuda ou prejudica dependendo da maturidade da pessoa.
Recéxis. O desenvolvimento da reciclagem existencial há de evoluir assentado em plataforma fixa e sustentável.
Anomia. Quem abre a própria mentalidade para a anomia, acaba em desastre.
Megalomania. Sob a ótica da Parapatologia, as mudanças incessantes no holopensene
da existência humana não significam criatividade, mas podem ser tão somente desorganização
e megalomania.
Taxologia. Importa qualificar as mudanças pessoais e existenciais.
Alicerce. No universo da Intrafisicologia, a vida humana é movimento incessante em
alicerce sólido imutável. Não se pode confundir evolução e progresso com desorganização e anarquia.
Autodisciplina. A autorganização exige o mínimo de estabilidade das ações.
Evitação. Conforme os princípios da Holomaturologia, é inteligente evitar confundir
a estocagem de objetos, recursos ou mantimentos necessários à própria sobrevivência humana
digna com alterações permanentes das bases da própria vida.
Volubilidade. Sob embasamento existencial instável, a volubilidade da conscin pode levá-la à decidofobia e à autodesorganização.
Realidades. Tendo em vista a Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem natural, 10 realidades envolvendo a conscin, homem ou mulher, e exigindo a convivialidade sadia:
01. Residência: o domicílio fixo sem reformas permanentes ou os eternos puxadinhos.
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02. Quarto de dormir: os móveis e objetos definidos.
03. Escritório: os móveis e objetos inamovíveis.
04. Estudos: as pesquisas; o autodidatismo continuado.
05. Computador pessoal: funcional; o instrumento de trabalho pessoal.
06. Sala de visita: o acolhimento geral do recheio decorativo estável do lar.
07. Carro pessoal: sem as trocas anuais, desnecessárias, da vaidade social.
08. Profissão: as exigências naturais e a necessidade dos inventários periódicos dos pertences pessoais.
09. Jardim: a decoração definitiva quando existente, junto à garage.
10. Lazer: o hobby e as diversões sem a sujeição aos idiotismos culturais da moda.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a definição do básico existencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
2. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
3. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
4. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
5. Inutilogia: Holomaturologia; Homeostático.
6. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
7. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.

É IMPRATICÁVEL À CONSCIN LÚCIDA ALCANÇAR
O COMPLÉXIS SEM A DEFINIÇÃO CLARA E A SELEÇÃO
RACIONAL DOS RECURSOS BÁSICOS INDISPENSÁVEIS
À MANUTENÇÃO DAS RECICLAGENS EXISTENCIAIS.
Questionologia. Você vive atento ao descarte dos excessos e mudanças ilógicas na própria vida? Quais recursos emprega, por exemplo, para coibir os delírios consumistas?
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DEFINITIVIDADE
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A definitividade é a qualidade da condição definitiva imposta às autopensenizações, realidades e pararrealidades envolventes e atuantes sobre a lucidez da conscin pelas leis
do Cosmos, em determinado período evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo definitivo vem do idioma Latim, definitivus, ―que define‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Qualidade do definitivo. 2. Autorreatividade autoconsciente ante
o Cosmos.
Neologia. Os 3 vocábulos definitividade, minidefinitividade e maxidefinitividade são
neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Indefinitividade. 2. Efemeridade; qualidade do efêmero. 3. Autorreatividade inconsciente ante o Cosmos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a definitividade; a predeterminação; a irrevogabilidade; a vida consciencial
permanente; a vida intrafísica transitória; o definitivo para a vida humana; a única opção evolutiva; o autodescortino evolutivo; o fim das automimeses ou repetições improfícuas; a imposição
definitiva, racional, da evolução consciencial; a ampliação do mundo pessoal; a aceleração da
História Pessoal.
Parafatologia: a condição do autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Antagonismologia: o antagonismo definitividade / transitoriedade.
Filiologia: a definofilia.
Holotecologia: a filosofoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia;
a Evoluciologia; a Priorologia Cosmoética; a Proexologia; a Voliciologia; a Intencionologia;
a Definologia; a Determinologia; a Eletronótica; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin eletronótica;
a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial.
Masculinologia: o buscador-borboleta; o pré-serenão vulgar; o materialista; o mnemossomaticista; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
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Femininologia: a buscadora-borboleta; a pré-serenona vulgar; a materialista; a mnemossomaticista; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens definitivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidefinitividade = a condição da pessoa materialista dominada pelo
egocentrismo infantil do porão consciencial da vida humana, sem programação existencial (proéxis), submissa às clássicas coleiras do ego ou às cangas da existência eletronótica da intrafisicalidade trancada, sem autoconscientização multidimensional; maxidefinitividade = a condição da
conscin retrocognitiva, com Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, impulsionada pela inteligência evolutiva (IE), buscando executar a própria programação existencial (maxiproéxis), dedicada à interassistencialidade da tarefa do esclarecimento (tares).
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a definitividade pode ser racionalmente
classificada em duas categorias básicas:
1. Definitividade superficial: aquela com a qual a conscin é comandada, ainda inconscientemente, pelas forças da Natureza animal, ou pelo Cosmos, por exemplo, o indivíduo de livre
arbítrio mínimo, submisso à Dogmática, à Religião e à Ciência Convencional, fisicalista.
2. Definitividade profunda: aquela com a qual a conscin, invertendo a condição
animal, milenar, começa a comandar, de modo lúcido, as forças da Natureza, ou do Cosmos, por
exemplo, a conscin lúcida, com inteligência evolutiva, de livre arbítrio maior, determinando
o próprio destino dentro da Seriexologia.
Voliciologia. De acordo com a Evoluciologia, a Conscienciologia vem eliminar a definitividade imposta pela Ciência Convencional, tosca, fisicalista ou eletronótica, demonstrando ao
pesquisador, homem ou mulher, interessado, ser o emprego da vontade (Voliciologia) pessoal,
o maior poder da consciência e a única realidade definitiva existente à consciência lúcida.
Intencionologia. No contexto da Autodiscernimentologia, a vontade gera a intenção
e daí surge a determinação (Determinologia), embasando a evolução (Evoluciologia) do autodiscernimento (Autodiscernimentologia) e potencializando o discernimento geral.
Autorretrocognição. Segundo a Mnemossomatologia, deste modo, o elétron é colocado
em plano secundário e a autorretrocognição, entronizada à frente das pesquisas das verdades relativas de ponta (verpons), potencializa a dinâmica da evolução da intraconsciencialidade (Intraconscienciologia). Esta é a condição atual das responsabilidades cosmoéticas evolutivas da conscin
componente da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), ou da Cognópolis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a definitividade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
2. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
3. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
4. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
5. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
6. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
7. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
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A QUALIFICAÇÃO EVOLUTIVA DA DEFINITIVIDADE
DETERMINA O GRAU DA VIRAGEM DA VIDA DA PESSOA,
HOMEM OU MULHER, EM QUALQUER NÍVEL EVOLUTIVO,
CONDIÇÃO OU LATITUDE NESTE PLANETA TERRA.
Questionologia. Você já parou para pensenizar sobre a importância da definitividade na
vida humana? Qual é a característica de definitividade governando você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo
– Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
& Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 305, 360, 379 e 619.

Enciclopédia da Conscienciologia

8099

DEFINOLOGIA
(PARASSEMIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Definologia é a Ciência aplicada aos estudos, pesquisas ou técnicas sistemáticas da definição das realidades ou da significação precisa das coisas, com a explicitação clara
e indicação do verdadeiro sentido do objeto pesquisado e identificado dentro da Cosmovisiologia
no Universo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo definição vem do idioma Latim, definitio, ―ação de definir limite
ou fim‖. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição logia procede do idioma Grego,
lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Definiciologia. 2. Ciência das definições em geral. 3. Explicitologia. 4. Postulado definicional. 5. Argumentologia.
Cognatologia. Eis 20 cognatos derivados do vocábulo definição: definibilidade; definida; definido; definidor; definidora; definir; definitiva; definitivo; definita; definito; definitória;
definitório; definível; Definologia; indefinição; indefinida; indefinido; indefinir; Indefinologia;
predefinição.
Neologia. As duas expressões compostas Definologia Geral e Definologia Específica
são neologismos técnicos da Parassemiologia.
Antonimologia: 1. Indefinologia. 2. Indefiniciologia. 3. Obscurantismo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especialmente do autodiscernimento.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Definologia é Seção, fixa ou permanente,
componente da Divisão Conformática, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; a Ortopensenologia; a retilinearidade
da autopensenização; a definição do materpensene pessoal.
Fatologia: o corpus da Conscienciologia; a primeira Seção dos verbetes da Enciclopédia
da Conscienciologia; as definições dos objetos de pesquisa; a definição técnica do megafoco;
a definição do básico; o contexto da definição; o universo da definição; a abrangência da definição; a definição como introito da argumentação; a definição com enfoque multidimensional; a definição lexical; a definição do tratado; a definição tendenciosa; a definição cosmoética; a definição racional; a definição jurídica; a definição consensual; a predefinição; a definição mais exata;
a definição operacional; a definição conotativa; a definição denotativa; a definição nomotética;
a definição teleológica; a definição didática; a definição da proéxis pessoal; o Conselho Internacional da Neologística (CINEO); o Dicionário da Conscienciologia; a Enciclopédia da Conscienciologia.
Parafatologia: a definição da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo (CI).
Enumerologia: o Dicionário de Sinônimos; o Dicionário de Antônimos; a Neologia;
a Terminologia; o Tesauro; o Glossário; o Vocabulário.
Filiologia: a definofilia.
Fobiologia: a definofobia; a decidofobia.
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Holotecologia: a definoteca; a orismoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Definologia; a Parassemiologia; a Orismologia; a Criteriologia;
a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Megafocologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intelectual; a conscin eletronótica; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens
orismologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Definologia Geral = a Ciência aplicada às pesquisas das definições em
geral; Definologia Específica = a Ciência aplicada à pesquisa de determinada definição pontual,
por exemplo, a definição parapsíquica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Definologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
3. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
4. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
6. Definição do básico: Definologia; Homeostático.
7. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
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A DEFINOLOGIA É O RECURSO LÓGICO DA ABORDAGEM INICIAL PARA A EVITAÇÃO DOS MALENTENDIDOS DE TODAS AS NATUREZAS, EM QUALQUER CONTEXTO, INDEPENDENTEMENTE DO ESPAÇO E DO TEMPO.
Questionologia. A Definologia está inserida por você no microuniverso consciencial?
Você mantém, por hábito, a busca da definição do tema antes de abordá-lo tecnicamente?
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DEMAGOGIA
(DEMAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A demagogia é o poder de natureza tirânica ou imoral exercido em nome
das multidões, compondo a hegemonia política, as ações públicas e os discursos oferecidos ao
povo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra demagogia deriva do idioma Francês, démagogie, e esta do idioma Grego, demagogós, ―o que conduz; lidera o povo; o que capta os favores do povo‖, constituída por demos, ―povo‖, e agogós, ―que conduz‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Demagogice. 02. Demagogismo. 03. Enganação política. 04. Politicagem. 05. Corrupção política. 06. Populismo de fachada. 07. Ditadura. 08. Canonismo. 09.
Ultrapassadismo. 10. Antidemocracia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo demagogia:
antidemagogia; antidemagogismo; autodemagogia; demagoga; demagógica; demagogice; demagógico; Demagogiologia; demagogismo; demagogo; heterodemagogia.
Neologia. As duas expressões compostas demagogia instintual e demagogia técnica são
neologismos técnicos da Demagogiologia.
Antonimologia: 01. Antidemagogia. 02. Antidemagogismo. 03. Antidoutrinarismo.
04. Antinculcação. 05. Antidogmatologia. 06. Governo popular justo. 07. Democracia. 08. Holofilosofia. 09. Universalismo. 10. Laicismo.
Estrangeirismologia: o pietism; o magister dixit.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmoeticidade pessoal e grupal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conviviologia; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a demagogia; as autocorrupções bolorentas e fossilizantes; as lavagens subcerebrais; as irracionalidades humanas; a demagogia social; a demagogia belicista; a demagogia assistencialista; a demagogia publicitária profissional; a demagogia pedagógica; o embotamento
consciencial; a análise tendenciosa; a disfuncionalidade política; a antidemagogia explícita; a demagogia marxista fossilizadora; a demagogia nazista patológica; a demagogia clerical pedófila;
o caudilhismo populista; o furor populista do chavismo na Venezuela; a milonga populista; a plataforma populista disfarçando a corrupção do lulismo no Brasil; as manipulações interconscienciais; os fascínios de grupo; a procura paroxística da fama a qualquer preço; o vinho da ovação; as
interprisões grupocármicas seculares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos assédios grupais em série.
Tecnologia: as técnicas marginais do Opus Dei nas escolas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
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Efeitologia: o efeito placebo dos ph.Deuses.
Ciclologia: o ciclo varejismo consciencial–atacadismo consciencial.
Enumerologia. O ato inteligente de se evitar: receber o abraço de tamanduá; dormir no
ponto; engolir a pílula; ir na onda; morder a isca; cair na esparrela; dar a vacilada.
Binomiologia: o binômio fato-versões; o binômio Ideologia-demagogia; o binômio demagogia–blá-blá-blá; o binômio demagogia-mentiras; o binômio demagogia–falsas esperanças;
o binômio demagogia–distorções da realidade; o binômio Cinismologia-Corrupciologia.
Interaciologia: a interação demagogia–manobras de marketing.
Crescendologia: o crescendo demagogia-autocracia.
Trinomiologia: o trinômio hipocrisia–despudor–má-fé; o trinômio demagogia–egoísmo–jogo político; o trinômio demagogo-populista-oportunista.
Antagonismologia: o antagonismo Cosmoeticologia / Demagogiologia; o antagonismo
Pedagogia / demagogia.
Paradoxologia: o paradoxo evolutivo da domesticação mútua; o paradoxo de subestimar a força do Direito pelo direito aplicado à força.
Politicologia: a pseudodemocracia; a asnocracia; a corruptocracia; a teocracia; a vulgocracia; a idolocracia; a feudocracia.
Legislogia: as leis não cumpridas.
Sindromologia: a síndrome da mediocridade.
Maniologia: a gurumania.
Mitologia: a autoteomitologia.
Holotecologia: a politicoteca; a teoteca; a dogmaticoteca; a reeducacioteca; a pedagogoteca; a democracioteca; a direitoteca.
Interdisciplinologia: a Demagogiologia; a Parapatologia; a Dependenciologia; a Passadologia; a Politicologia; a Salvaciologia; a Subconscienciologia; a Antirrecexologia; a Desviologia; a Antidiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a consréu demagoga; a conscin demagogista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o patrulheiro ideológico; o populista; o oportunista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a patrulheira ideológica; a populista; a oportunista.
Hominologia: o Homo sapiens demagogus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens doctrinator; o Homo sapiens publicola; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: demagogia instintual = a do político populista; demagogia técnica = a do
propagandista profissional.
Culturologia: os idiotismos culturais; os tempos da cultura demagógica.
Ignoranciologia. A demagogia não tem limites e se assenta geralmente na suposta ignorância das outras pessoas, ao modo daquele candidato à Prefeitura de Teresina, capital do Estado
do Piauí, Brasil, quando, em 1996, sustentou, com o maior caradurismo, a promessa de campanha
eleitoral: ―reduzir a temperatura da cidade‖.
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Taxologia. Sob a ótica da Demagogiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100
componentes do universo patológico da demagogia, em geral, recursos empregados pelos demagogos políticos e religiosos, inclusive no âmbito de verdadeiras Ciências, em todos os tempos da
História Humana – inclusive, hoje, no Terceiro Milênio –, a fim de se obter pelas pesquisas
a cosmovisão mais adequada do tema:
01. Amoralidade.
02. Antidiscernimento.
03. Aparenciologia: as tentativas de desvirtuamento da realidade.
04. Artificiologia: a manipulação da opinião pública.
05. Artimanhologia: o emprego de agrados das massas populares.
06. Astrologia: a criação dos bonecos de ventríloquos humanos.
07. Banditismo: os governos paralelos modernos.
08. Besteirol: a cafajestada demagógica.
09. Boicote.
10. Bovinolatria: o abuso da subcerebralidade alheia.
11. Bronquice.
12. Burla: o uso da lábia demagógica.
13. Cabotinismo: os surtos dos egões.
14. Camuflagem: as maquilagens para manter as aparências.
15. Chantagem: a utilização espúria de inocentes (crianças; apedeutas).
16. Charlatanice: as candidaturas demagógicas.
17. Chicana: as tratativas marginais ―por baixo do pano‖.
18. Cinismologia: a manipulação de dados estatísticos.
19. Conchavo: as medidas eleitoreiras e demagógicas.
20. Contravenção: os contrabandos de armas e tóxicos com ajuda de autoridades.
21. Corrupciologia: o acobertamento das falcatruas.
22. Criacionismo: as tolices pseudocientíficas exaltadas à exaustão.
23. Desinformação: a manipulação de informações.
24. Deslealdade: a mentiraria como norma baratrosférica.
25. Despotismologia: as leis demagógicas.
26. Disfarce.
27. Dissimulaciologia: os objetivos escusos.
28. Dogmatologia: as inculcações ad nauseam.
29. Dolo.
30. Doutrinação: a dominação tirânica da população incauta.
31. Embuste: os elogios rasgados insinceros.
32. Encenação: os discursos demagógicos.
33. Enganologia: o paternalismo demagógico.
34. Engodologia: os espetáculos demagógicos.
35. Escândalo: a exaltação dos masoquismos.
36. Espionagem: a eletroeletrônica aplicada à marginalidade.
37. Eufemismologia: a linguagem eufemística específica da demagogia.
38. Factoide: as infâmias do jornalismo marrom.
39. Falaciologia.
40. Falsidade: o falso defensor dos interesses populares.
41. Farisaísmo.
42. Farsa.
43. Ficcionismo: as promessas falsas e difíceis de serem cumpridas.
44. Golpismo: a política de rapina.
45. Gurulatria.
46. Heterassédio: a manutenção das vitimizações sociais.
47. Histrionismo: a simulação de virtude.
48. Idolatria.
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49. Ilogismologia.
50. Imposturologia.
51. Inautenticidade.
52. Incivilidade.
53. Incoerenciologia.
54. Iniquidade: a geração e manutenção de dependências.
55. Intoleranciologia: a intolerância com as discordâncias.
56. Invencionice.
57. Irracionalidade.
58. Jeitinho.
59. Lobismologia: a formação de lobbies.
60. Logrologia.
61. Mamatologia.
62. Maquiavelismo: a lábia demagógica dos demagogos.
63. Maracutaia.
64. Mazorca.
65. Megavício: a imposição de normas autocráticas.
66. Meia-sola.
67. Mendacidade: a conquista ambiciosa de poder.
68. Mistificação: a construção de ―bodes expiatórios‖.
69. Murismologia.
70. Obstupidificação.
71. Oligarquismo: a panelinha dos privilegiados.
72. Paliativologia: as soluções meramente paliativas, imediatas, de agrado popular, em
detrimento das soluções definitivas, mediatas.
73. Parodiologia: o despudoramento de falar em ditabrandas.
74. Placebologia: o cala-a-boca dos incautos.
75. Politicologia: o abuso da democracia; a ambição política desregrada.
76. Pomposidade: os espetáculos de fachada.
77. Pseudologia.
78. Racismologia: a inteligência ectópica objetivando privilégios de pequenos grupos.
79. Radicalismo.
80. Radiotismo: a logorreia comercial.
81. Sacralização.
82. Salvaciologia: a construção de ―salvadores da pátria‖.
83. Segregaciologia.
84. Seminformação: o descaso com as reais necessidades populares.
85. Separatismo.
86. Simulacrologia: as inautenticidades.
87. Subcerebrologia.
88. Subornologia: a incitação das paixões populares.
89. Sugestionologia: a difusão de meias verdades.
90. Supersticiologia.
91. Tapeação: os interesses eleitoreiros.
92. Tietagem: a contratação das ―macacas‖ de auditório.
93. Trampolinagem: as táticas de manipulação demagógica.
94. Trapaça.
95. Truculenciologia.
96. Ultrapopulismo.
97. Venalidade.
98. Verborragia: o falatório demagógico; os discursos de 5 ou mais horas de duração.
99. Videotismo: o hackerism levado a paroxismos.
100. Xenofobia: a criação de guetos.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a demagogia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Cabotinismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
07. Curupira: Politicologia; Nosográfico.
08. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Publícola: Politicologia; Nosográfico.

OS DEMAGOGOS E DEMAGOGAS COMPÕEM AMPLO
UNIVERSO DE MARGINALIDADE MULTIFACETADA NA SOCIN, AINDA PATOLÓGICA, ATRAVANCANDO O CAMINHO
EVOLUTIVO CONSCIENCIAL DE TODOS OS CIDADÃOS.
Questionologia. A demagogia já lançou os tentáculos imensos sobre você, leitor ou leitora? Como convive com tal praga coletiva?
Bibliografia Específica:
1. Duarte, Marcelo; O Guia dos Curiosos: Brasil; proj. gráf. Silvia Ribeiro; 734 p.; 12 caps.; 520 ilus.; 101
refs.; 21 x 13 x 3,5 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 1999; página 179.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 631.
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DEMISSIONÁRIO ANTIEVOLUTIVO
(AUTORREGRESSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O demissionário antievolutivo é a conscin, homem ou mulher, autodemitida, demitente, desistente, abandonadora ou afastada voluntariamente da consecução das tarefas da
própria programação existencial (autoproéxis).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo demissionário vem do radical do idioma Latim, demissio, ―queda; rebaixamento; descontinuação; descontinuidade‖, com acepção conexa à palavra demissionar,
sob influência do idioma Francês, dêmissioner, ―pedir demissão‖. Apareceu no Século XIX.
O prefixo anti provém do idioma Grego, anti, ―de encontro; contra; em oposição a‖. Surgiu no
Século XVI. O termo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer, de desenrolar‖. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 01. Demissionário anticosmoético. 02. Demissionário antiprioritário.
03. Demissionário regressivo. 04. Demitente antievolutivo. 05. Demitente anticosmoético.
06. Demitente antiprioritário. 07. Desistente antievolutivo. 08. Desistente anticosmoético.
09. Desistente antiprioritário. 10. Abandonador da autoproéxis; desertor da proéxis; minidissidente da proéxis.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo demissão:
autodemissão; demissibilidade; demissionar; demissionária; demissionário; demissível; demisso;
demissória; demissório; demitente; demitida; demitido; demitir; indemissibilidade; indemissível.
Neologia. As 3 expressões compostas demissionário antievolutivo, demissionário antievolutivo imediato e demissionário antievolutivo mediato são neologismos técnicos da Autorregressiologia.
Antonimologia: 01. Reciclante evolutivo. 02. Retomador de tarefa. 03. Executor da
autoproéxis. 04. Completista existencial. 05. Empenho proexológico. 06. Engajamento proexológico. 07. Articulador da proéxis. 08. Perseverante autevolutivo. 09. Proexólogo determinado.
10. Retomador da autoproéxis.
Estrangeirismologia: o Trafarium; o step down evolutivo; o loser; o step-down evolutivo; o yielding para o heterassédio; a failed proéxis; o loser.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autoprioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste autodemissionário eterno.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autassedialidade e da desistência; os retropensenes; a retropensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade.
Fatologia: o ato de descartar a programação existencial pessoal; o abandono do barco da
evolução consciencial; a autodesistência da própria evolução; a não ultrapassagem do próprio gargalo evolutivo; a perda do fôlego antes do limite pessoal máximo; a manutenção da zona de conforto ilusória; a fuga ao autenfrentamento cosmoético conscienciológico; a covardia evolutiva;
o autorretardamento evolutivo; a autorretrorreflexão sobre a intencionalidade; a deflexão cosmoética; a deserção de deveres; a abjuração da autoproéxis; a neoideia doentia; a onda da inspiração
poluída; o ato de arrepiar carreira; a ação de enrolar a bandeira; a ação de tirar o cavalo da
chuva; o ato de picar a mula; o ato de saltar de banda; o ato de amarelar; o ato de roer a corda;
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a saída à francesa; a saída de fininho; a gafe evolutiva; a ignorância quanto à indemissibilidade da
autevolução.
Parafatologia: a intermissibilidade; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os compromissos assumidos antes da ressoma; a autoparaprocedência esquecida; a falta da autovivência
do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
as autorretrocognições patológicas.
III. Detalhismo
Principiologia: a ausência do princípio da descrença; o princípio da evolução eterna
e inarredável.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do porão consciencial.
Tecnologia: a técnica do detalhismo analítico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: os efeitos desmotivadores da desistência; os efeitos da melin.
Ciclologia: o ciclo das omissões deficitárias.
Enumerologia: o demissionário da função; o demissionário do emprego; o demissionário da profissão; o demissionário da amizade; o demissionário do casamento; o demissionário da
vida; o demissionário da autevolução. O ato de arrepiar caminho; o ato de bater em retirada; o ato
de dizer adeus; o ato de jogar a toalha; o ato de tirar o time de campo; o ato de pôr de lado; o ato
de encolher o umbigo.
Binomiologia: o binômio patológico estacionamento-regressismo; o binômio desistência voluntária–arrependimento involuntário.
Interaciologia: a interação patológica alienação–estacionamento evolutivo; a interação
autassédio-heterassédio.
Crescendologia: o crescendo desistência-incompléxis-melin-melex.
Trinomiologia: o trinômio retroideia-retrovisão-retrorrealidade; o trinômio desviante
sexo-dinheiro-poder.
Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-megacoerções.
Antagonismologia: o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo enfrentar as
dificuldades / sucumbir às dificuldades; o antagonismo resistir bravamente / desistir facilmente.
Politicologia: a vulgocracia; a assediocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a ludofilia.
Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a megalomania; a nostomania; a patomania; a esquizomania; a fracassomania; a dromomania; a idolomania.
Holotecologia: a regressoteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a dissidencioteca; a egoteca; a idiotismoteca; a mesmexoteca.
Interdisciplinologia: a Autorregressiologia; a Passadologia; a Retropensenologia; a Mimeticologia; a Autovitimologia; a Instintologia; a Subcerebrologia; a Parapatologia; a Autenganologia; a Desviologia; a Antirrecexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a personalidade autassediada; a pessoa abdicante; a conscin demitente.
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Masculinologia: o demissionário antievolutivo; o autodemissionário; o demissionário da
autevolução; o pré-serenão vulgar; o derrotista; o autovitimizado; o suicida.
Femininologia: a demissionária antievolutiva; a autodemissionária; a demissionária da
autevolução; a pré-serenona vulgar; a derrotista; a autovitimizada; a suicida.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens antievolutus; o Homo sapiens demissor; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens anticatharticus; o Homo sapiens acriticus;
o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens commorbidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: demissionário antievolutivo imediato = a desistência do jovem ainda na
fase preparatória da autoproéxis; demissionário antievolutivo mediato = a desistência da conscin
madura na fase da consecução da autoproéxis.
Culturologia: a subcultura da fracassomania.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o demissionário antievolutivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abandonador: Autopriorologia; Neutro.
02. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
06. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
07. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
08. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
10. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
11. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
12. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

O DEMISSIONÁRIO ANTIEVOLUTIVO, HOMEM OU MULHER, SE INCLUI ENTRE OS MAIS CARENTES DE ASSISTÊNCIA FRATERNA POR PARTE DE QUEM SE SENTE
EXITOSO COM A PRÓPRIA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a condição do demissionário antievolutivo? Já buscou assistir a alguém vítima da condição traumática de tal drama?
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DEMOCRACIA
(PARAPOLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A democracia é o governo do povo cujo regime político se estrutura nos
princípios de soberania popular e da distribuição equitativa do poder.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo democracia vem provavelmente do idioma Francês, démocratie,
―democracia‖, e este do idioma Latim Tardio, democratia, derivado do idioma Grego, démokratía, constituído pelos elementos de composição, demos, ―povo‖, e kratía, ―força; poder; autoridade‖, derivado do verbo kratéó, ―ser forte; poderoso‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Governo do povo. 2. Soberania popular. 3. Democracia pura.
4. Democracia direta.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo democracia:
ademocrático; antidemocracia; antidemocrata; antidemocrático; aristodemocracia; aristodemocrata; aristodemocrático; democrata; democrática; democrático; democratismo; democratização; democratizada; democratizado; democratizador; democratizadora; democratizante; democratizar; redemocratização; redemocratizado; redemocratizador; redemocratizante; redemocratizar; socialdemocracia; socialdemocrata; ultrademocrático.
Neologia. As duas expressões compostas democracia teórica e democracia vivida são
neologismos técnicos da Parapoliticologia.
Antonimologia: 01. Antidemocracia; demonocracia; pseudodemocracia. 02. Absolutismo; aristocracia. 03. Autocracia. 04. Autoritarismo. 05. Cesarismo. 06. Despotismo. 07. Elitismo. 08. Monarquismo. 09. Feudalismo. 10. Escravagismo.
Estrangeirismologia: o Recexarium; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
e posicionamento político da consciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal acolhedor da democracia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade.
Fatologia: o arremedo de democracia; a evitação dos curupiras do Brasil; a eliminação
da discriminação anticosmoética quanto a pessoas, ideias, tarefas e holopensenes; o deslanche
existencial coletivo da democracia; a democracia laica; o amanhã irradiante da democracia pura.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo gradual democracia pessoal–democracia grupal–democracia coletiva.
Principiologia: o princípio político da inseparabilidade grupocármica; o princípio da
interdependência evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da liberdade de
expressão; o princípio da interassistencialidade.
Codigologia: a exposição do código pessoal de Cosmoética (CPC) dos gestores públicos; a elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC).
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Teoriologia: a teoria da cooperação mundial; a teoria da democracia direta; a teoria do
Estado Mundial.
Tecnologia: as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; as técnicas auto e heteroconscienciométricas.
Voluntariologia: o voluntariado na Politicologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos.
Efeitologia: o efeito interpresidiário dos desmandos políticos.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses das democracias políticas vigentes
pelas neossinapses da democracia pura.
Ciclologia: o ciclo de debates objetivando o alcance de consensos; o ciclo evolutivo distopia social–democracia plena.
Enumerologia: o Estado Mundial; a Cosmópolis; a Cidade do Mundo; a soberania dos
cidadãos; o Paradireito Cosmopolita; a paz perpétua; o holopensene cosmoético.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação direitos-deveres.
Crescendologia: o crescendo da aristocracia para a democracia; o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo democracia global–democracia cósmica.
Trinomiologia: o trinômio sociológico democracia–direitos humanos–evolução grupal;
o trinômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio autocorruptor egoísmo-orgulho-vaidade; o trinômio corruptor sexo-dinheiro-poder; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo.
Polinomiologia: a defesa do acesso universal ao polinômio bens materiais–bens culturais–bens educacionais–bens evolutivos.
Antagonismologia: o antagonismo democracia autêntica / falsa democracia; o antagonismo democracia / capitalismo selvagem; o antagonismo direitos / privilégios.
Paradoxologia: o paradoxo dos eleitos representantes pela parcela majoritária da população atuarem politicamente representando os próprios interesses minoritários no sistema espúrio da representatividade política.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;
a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a depuração ética das leis constitucionais; a lei do maior esforço coletivo.
Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;
a conscienciofilia; a neofilia.
Sindromologia: a síndrome do poder.
Mitologia: o mito da consciência apolítica ou do apolitismo.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a coerencioteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Mesologia; a Conscienciocentrologia;
a Evoluciologia; a Etologia; a Coerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o democrata teático.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a democrata teática.
Hominologia: o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens democraticus; o Homo
sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: democracia teórica = o regime democrático ideal já entendido por pequena minoria da população terrestre; democracia vivida = o regime democrático de fato escolhido e sonhado por pequena minoria da população terrestre (Ano-base: 2009).
Culturologia: a cultura política; a cultura da convivialidade interassistencial; a cultura
da real democracia; a cultura da Civilizaciologia.
Sociologia. Sob a ótica da Parapoliticologia, eis, na ordem lógica e alfabética, as 4 configurações políticas intrafísicas, viciosas e viciantes, distopias sociais ou regimes políticos degradantes, mais nocivos no âmbito da História Humana, ou da Sociometria Terrestre, através dos séculos, estudadas com minúcias técnicas mais amplas pelo pesquisador e cientista político brasileiro José Ramos de Vasconcelos Neto (1937–):
1. Escravidão. A pior construção social degradante; a Baratrosfera materializada na dimensão material; a condição convivencial, subumana, protorreptiliana; o cúmulo do absurdo da
dominação consciencial das pessoas com a exacerbação das desigualdades sociais e o exercício da
propriedade sobre a vida e a morte de indivíduos, e grupos humanos, transformados em mercadoria e material de carga. A escravidão como estado político teratológico perdurou por mais de
5 milênios na chamada Civilização Terrestre, desde os sumérios até o tráfico de escravos do Século XIX desta era comum.
2. Feudalismo. A servidão humana imposta pelos senhores feudais, donos de propriedades latifundiárias, nas quais habitavam famílias de trabalhadores pagando pesados tributos, vivendo a existência degradante de servos dos suseranos, contando tão somente com pequenos direitos
de subsistência e sofrendo a usurpação humilhante, até sexual, em relação às virgens, na condição
de sub-homens, camponeses explorados, analfabetos, vítimas de temores supersticiosos e à mercê
das arbitrariedades dos mais ricos e fortes, contraindo moléstias contagiosas, sendo abandonados
e perambulando com guizos atados ao pescoço e confinados em locais demarcados. Tais injustiças oligárquicas, horrendas, perduraram por 10 séculos em vários países.
3. Monarquia. É o regime da dogmática outorga ―divina‖ do Poder e do direito do Reinado a determinada família, sendo o povo e o país apenas propriedade do soberano ou monarca,
vivendo tal rei, ou rainha, acima de leis, da moral, do bom senso, do discernimento e dos direitos
naturais dos cidadãos da Socin, na qual a plebe não tem nenhum valor, sujeita aos caprichos, am-
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bições e desmandos da camarilha ―real‖, da vassalagem da ―nobreza‖ palaciana e do clero corrupto. Tal regime de excrescências do principado ainda existe hoje constituído em diversos países,
alguns, ao modo da Inglaterra (Reino Unido), empregando-se o eufemismo despudorado de
―monarquia constitucional‖.
4. Representatividade. É a representação política, ou a chamada ―democracia representativa‖, na qual os políticos profissionais outorgam a si mesmos direitos acima dos cidadãos comuns, criando privilégios, remunerações diferenciadas, formas fáceis de aquisição de fortunas,
meios possíveis de reeleições a cargos eletivos, imunidades espúrias, nepotismos, imensas corrupções passivas e ativas, e prerrogativas injustas de todas as naturezas. Exaltam o mito da separação
dos poderes, contudo, na vida prática, se sustentam embasados em conluios, cambalachos e maracutaias, formando a casta de privilegiados, congressistas, juristas, funcionários graduados com direitos cada vez mais acima das demais pessoas compassageiras evolutivas. Tal regime é a política
dos escândalos ininterruptos ainda vigorando, por exemplo, no presidencialismo do Brasil, com
os corruptos dominando o senado federal e a câmara dos deputados (Ano-base: 2009), e também
o parlamentarismo europeu problemático. O governo da representatividade quer ser e diz ser democrático, contudo não é ainda a república dos sonhos ou o governo do povo idealizado pelas
consciências com algum discernimento evolutivo.
Democracia. A partir do exposto, o melhor regime político será mesmo a instalação da
democracia pura, comprometida com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos ou
com o poder máximo distribuído diretamente para o povo, comandado pelo povo, ou seja, com
o povo exercendo, de fato, a soberania em todas as instâncias do governo, atendendo aos interesses populares dentro das linhas da legalidade, com respeito aos direitos e a livre expressão de
todos. Neste caso serão necessários inúmeros ajustes nas estruturas sociais, para se alcançar,
pouco a pouco, o voto direto de cada cidadão para todas as questões básicas e políticas públicas,
com as escolhas por aclamação, escalonadas desde a pequena comuna até se chegar ao colegiado
amplo dirigente do Estado Mundial. Há de se começar a instalar alguma base da democracia pura
agora e, talvez, dependendo de todos, daqui a 10 séculos teremos o regime político ideal funcionando.
Historiografologia. É reconhecida, por historiógrafos, a existência expressiva de determinadas tentativas de vivências grupais ou coletivas de democracia, inicial, na vida prática, no
desenrolar da História Humana, por exemplo, estas 10, segundo a Cronologia:
A. Antiguidade:
01. Democracia em Atenas.
02. Democracia na Magna Grécia.
03. Democracia em outras comunidades gregas na Europa.
04. Democracia na Ásia Menor.
05. Democracia em ilhas do mar Egeu.
06. Democracia de Cartago.
07. Democracia da República Romana.
B. Idade Média:
08. Democracia das repúblicas italianas da Lombardia.
C. Idade Moderna:
09. Democracia dos cantões suiços.
D. Século XXI:
10. Hipótese de tentativa da Cognópolis (Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil).
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Extinções. O ideal será levar à extinção, pouco a pouco, determinadas políticas antidemocráticas do Terceiro Milênio, excrescências injustas tratadas com eufemismos despudorados de
―democráticas‖, por exemplo, estas 32 opções viciadas, dispostas na ordem alfabética:
01. Aulicismos.
02. Burocracias.
03. Câmara dos deputados.
04. Cargas tributárias absurdas.
05. Chefias permanentes.
06. Corrupções.
07. Demagogias.
08. Desigualdades sociais.
09. Eleições.
10. Feudalismos.
11. Imunidades parlamentares.
12. Marketing eleitoral: as propagandas enganosas.
13. Monarquias.
14. Mordaça da imprensa: censuras.
15. Negociatas interpartidárias: conchavos.
16. Nepotismos.
17. Oligarquias.
18. Parlamentarismo.
19. Partidos políticos.
20. Penas de morte.
21. Pistolões para nomeações.
22. Políticos profissionais.
23. Populismos.
24. Presidencialismo.
25. Princípio de talião: do panjudaísmo e outras etnias.
26. Reeleições.
27. Regimes representativos.
28. Senado federal.
29. Teocracias: de todas as origens e naturezas.
30. Vitaliciedade de cargos.
31. Votações obrigatórias.
32. Voto distrital.
Implantações. Ainda ideal será implantar, também pouco a pouco, as práticas de democracia pura, direta, para substituir as opções viciadas, por exemplo, ao modo destas 22 dispostas
na ordem alfabética:
01. Alternância de poder: predomínio da alternância anual.
02. Assembleia de munícipes: do minigrupo ao megagrupo social.
03. Assembleia do povo.
04. Conselho de cidadãos.
05. Controle dos órgãos públicos pelo povo.
06. Convocações do povo.
07. Decisões globais pelo povo: a megafraternidade.
08. Decisões pelo povo: a escolha por aclamação.
09. Direito soberano do autogoverno.
10. Escolha técnica dos cargos: inscrições, sorteios, concursos, conjugações.
11. Igualdade absoluta de possibilidades de ocupação de funções.
12. Igualdade política para todos.
13. Liberdade ampla e total dos cidadãos: o Universalismo.
14. Práticas democráticas: pessoais, domésticas, grupais.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Privilegiar a essência das necessidades do povo: a Priorologia.
Reeducação acessível a todos: a Reeducaciologia.
Saúde para todos.
Sistema de graduação às funções públicas.
Sistema de sorteios com máquinas modernas: a Tecnologia.
Sociabilidade ampla: a Holofilosofia.
Solidariedade universal teática: a Paradireitologia.
Teleinformática política: a comunicabilidade da Conscienciocentrologia.

Taxologia. A democracia pura, no Terceiro Milênio, exige ser abordada racionalmente
sob 3 aspectos, infelizmente ainda não pertinentes, ou seja, não ideais, aqui dispostos na ordem
lógica:
1. Democracia pura extrafísica: a real das comunexes evoluídas, contudo não pertinente, pois não é humana, apenas existindo extrafisicamente, faltando ainda a materialização nesta dimensão.
2. Democracia pura intrafísica: a esboçante das Cognópolis Conscienciológicas, contudo não pertinente, ou seja, não é abrangente, universal, só existindo restrita às microminorias
como protótipo ou amostra reduzida.
3. Democracia pura abrangente: a teórica ou idealizada do Estado Mundial, contudo
não pertinente pois só existirá no futuro. Tal Estado é factível a partir do parafato de as consciexes lúcidas conseguirem viver a democracia pura, por isso, as conscins quando lúcidas também
vão conseguir.
Conclusão. Quanto à Politicologia, vivemos, ainda, na Terra, na Errolândia. Quanto
à Evoluciologia, permanecemos na Deficienciolândia. Temos imenso trabalho terrestre a desenvolver à frente. Sejamos otimistas ativos.
Reforma. A democracia pura há de ser alcançada por meio de reformas ou através da reeducação e não por alguma revolução. Em outras palavras: a reforma é a evolução buscada; a revolução é a ruptura indesejável e evitável.
Cognópolis. De acordo com as realidades exemplificadas silenciosamente pelos Serenões, tanto a conscin lúcida, de personalidade bem definida com a Cosmoética, quanto determinado grupo ou minoria de conscins afins, idealistas, mas práticas, podem viver na Terra as primícias
da democracia pura, embora relativa, nos dias críticos de hoje (Ano-base: 2009), mesmo imersos
no holopensene geral dos vícios políticos onipresentes, quando conseguem manter ambientes especiais, oásicos, particulares, conscienciocráticos. Assim foram geradas as Cognópolis – condomínios, comunidades, bairros – atuais da Conscienciologia. O copo de água pura sempre enriquece o mar por mais poluído esteja.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a democracia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Consciência política: Politicologia; Neutro.
07. Curupira: Politicologia; Nosográfico.
08. Direito Minoritário: Sociologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Distopia social: Sociologia; Nosográfico.
Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
Hipocrisia política: Parapatologia; Nosográfico.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Viveiro evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

O REGIME DEMOCRÁTICO PURO É A CONDIÇÃO POLÍTICA SONHADA POR TODAS AS CONSCINS IDEALISTAS,
DESDE A GRÉCIA ANTIGA, E CHEGARÁ O DIA NO QUAL
SERÁ IMPLANTADO NESTA DIMENSÃO INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a estrutura das concepções da democracia pura? Você consegue pensenizar democraticamente?
Bibliografia Específica:
1. Vasconcelos, José Ramos de – Neto; Democracia no Terceiro Milênio; revs. Luciana Abud; Daniel R. Bilberbek Nery; 264 p.; 3 caps.; 1 apênd.; 1 esquema; 71 enus.; 3 fórmulas; 200 notas; 1 tab.; 105 refs.; 1 E-mail; 23 x 16
cm; br.; Nobel; São Paulo, SP; 2002; páginas 192 a 228.
2. Idem; Democracia Pura; pref. Antonio Silvio Curiati; int. Horst Haas; revs. Denise Katchuian Dognini;
& Marylene Pinto Michael; 188 p.; 11 caps.; 44 enus.; 1 esquema; 1 estatística; 3 fichários; 3 ilus.; 1 mapa; 22 notas; 3 organogramas; 1 tab.; 90 refs.; 23 x 16 cm; br.; Nobel; São Paulo, SP; 2007; páginas 95 a 176.
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DEMOCRACIA DIRETA
(GOVERNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A democracia direta é o governo cujo regime político se estrutura nos princípios de soberania popular e da distribuição equitativa do poder, com mecanismos e arcabouços
de administrar e controlar a coisa pública pelo próprio povo, no caso, a verdadeira democracia de
aproximação real do governo do povo, estruturando amplos debates em múltiplos lugares na
Terra, no Terceiro Milênio, aceita como possível ou factível, não utópica, por estudiosos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo democracia vem provavelmente do idioma Francês, démocratie,
―democracia‖, e este do idioma Latim Tardio, democratia, derivado do idioma Grego, démokratía, constituído pelos elementos de composição, demos, ―povo‖, e kratía, ―força; poder; autoridade‖, derivado do verbo kratéó, ―ser forte; poderoso‖. Apareceu no Século XVII. A palavra direta
provém do idioma Latim, directus, ―reto; em linha reta; direito; alinhado‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Democracia pura. 02. Democracia avançada. 03. Lucidocracia.
04. Conscienciocracia. 05. Cosmoeticocracia. 06. Meritocracia. 07. Discernimentocracia.
08. Evoluciocracia. 09. Cosmocracia. 10. Assistenciocracia.
Neologia. As duas expressões compostas democracia direta teórica e democracia direta
vivenciada são neologismos técnicos da Governologia.
Antonimologia: 01. Antidemocracia. 02. Democracia indireta. 03. Autocracia.
04. Despotocracia. 05. Cerberocracia. 06. Barbarocracia. 07. Asnocracia. 08. Escravocracia.
09. Mafiocracia. 10. Moneycracia.
Estrangeirismologia: o Recexarium; o Argumentarium; o upgrade político evolutivo;
a wealth administration evolutiva; o Administrarium; o Megadministrarium; o Conviviarium;
a implantação gradativa da glasnost interconsciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal acolhedor da democracia direta; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade.
Fatologia: a democracia direta; a neodemocracia direta; a neopaideia da Conscienciologia; a falsa democracia direta na web, mera mentira moderna.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da Conviviologia Cosmoética; as teorias da organização política;
a teoria da democracia pura; as teorias do Estado Mundial; a teoria da natureza política das
consciências; a teoria do vácuo evolutivo; as teorias da organização política.
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as
técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técni-
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ca de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica acessível do cosmograma; as técnicas
de organização da vida comunitária.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia (maxiproéxis); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação dos opostos;
a interação trocas prolíficas–concessões mútuas; a interação reflexão crítica–ação produtiva;
a interação Política Interna–Política Externa; a interação assuntos privativos–assuntos públicos;
a interação Política Nacional–Política Internacional; a interação compromisso-responsabilidade; a interação respeito-dignidade.
Crescendologia: o crescendo Helenismo-Conscienciologia; o crescendo da Escala Evolutiva das Consciências; o crescendo Ética Helenística–Cosmoética; o crescendo planejamento
extrafísico–realização intrafísica; o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva;
o crescendo tacon-tares; o crescendo diáspora–reagrupamento evolutivo.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;
a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade;
a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis em defesa dos direitos e garantias individuais
e coletivas; a depuração ética das leis constitucionais; a lei do maior esforço coletivo.
Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;
a conscienciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a coerencioteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Governologia; a Politicologia; a Sociologia; a Intrafisicologia;
a Direitologia; a Diplomaciologia; a Multiculturologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia;
a Discernimentologia; a Vinculologia; a Etologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante

Enciclopédia da Conscienciologia

8119

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens democraticus; o Homo
sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: democracia direta teórica = o estudo do governo direto do povo quando
apenas reconhecido como estudo; democracia direta vivenciada = o governo direto do povo quando já vivenciado por alguma comunidade.
Culturologia: a Culturologia da Governologia.
Reciclologia. Sob a ótica da Priorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 manifestações de reformas ou reciclagens gerais a serem implementadas, gradativamente, nos Governos-Nações atuais, a fim de ser possível constituir o regime político renovado, ideal, da democracia direta:
01. Recomposição do conceito de cidadania: objetivando a governança pacificadora.
02. Reconfiguração dos processos democráticos: os alicerces político-administrativos.
03. Redefinição das políticas públicas: de todas as naturezas de modo explícito.
04. Redesenho dos controles administrativos: por meio de Neotecnologias.
05. Redimensionamento do poder democrático: em todas as instâncias políticas.
06. Reeducação evolutiva: da convivialidade geral, sociológica, cosmoética.
07. Reelaboração da agenda democrática: para todo o período de empreendimento.
08. Reequacionamento das responsabilidades: os deveres dos cidadãos e cidadãs.
09. Refinamento do conteúdo das instituições: a democracia dos direitos básicos.
10. Reforma política: administrativa, desburocratizante e moralizadora (anticorrupção).
11. Reinvenção da democracia: a partir das pequenas comunidades (exemplificação).
12. Relegitimização da própria Constituição: os estatutos vigentes em novo nível.
13. Releitura e atualização das leis: em geral e em vigor cortando as ambiguidades.
14. Religação das escolhas políticas: a partir da cosmovisão governativa funcional.
15. Renovação periódica dos cidadãos: quanto às respectivas carências e bem-estar.
16. Reorientação dos objetivos: os neofundamentos racionais do Estado Moderno.
17. Reposicionamento da Sociedade ainda patológica: em neopatamar evolutivo.
18. Retempero dos compromissos: relativos aos líderes governamentais temporários.
19. Reviravolta neoparadigmática: quanto à Governologia e à Politicologia.
20. Revisão das prioridades: as neopolíticas fundamentais objetivando o bem comum.
Protótipo. Segundo a Conscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 iniciativas ou instâncias ideais, objetivando a democracia direta, de modo factual, aplicadas no
desenvolvimento do novo Bairro Cognópolis, da cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná,
Brasil, ou seja, a pequena comunidade factível para a neodemocracia direta:
01. Ágora.
02. Areópago Conscienciológico.
03. Comunidade Conscienciológia Cosmoética Internacional (CCCI).
04. Condomínios Modernos.
05. Conselho dos 500.
06. Estado Mundial: Prospectivologia; Pesquisa.
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07.
08.
09.
10.

Ilha de democracia direta: Teática.
Polo Conscienciocêntrico Discernimentum: Cosmovisiologia.
Protótipo do Estado Mundial: Tentativa Racional.
Tertuliarium: Debatorium Político.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a democracia direta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Areópago conscienciológico: Administrativologia; Neutro.
02. Autovinculação cognopolitana: Sociologia; Homeostático.
03. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
05. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Consciência política: Politicologia; Neutro.
07. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
09. Direito Minoritário: Sociologia; Neutro.
10. Isogênese: Politicologia; Neutro.
11. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
13. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Viveiro evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

O REGIME POLÍTICO DA DEMOCRACIA DIRETA SERÁ,
INEVITAVELMENTE, O GOVERNO IDEAL A SER IMPLANTADO, NA TERRA, QUANDO A HUMANIDADE EVOLUIR
ALÉM DOS MÚLTIPLOS APETITES ANIMAIS DOS EGÕES.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os princípios da democracia pura?
Você admite a vivência de tais princípios?
Bibliografia Específica:
1. Freitas, Juarez; & Teixeira, Anderson V.; orgs.; Direito à Democracia: Ensaios Transdisciplinares: Antologia; 282 p.; 10 caps.; 9 colaboradores; 11 enus.; 10 microbiografias; 477 notas; 211 refs.; 21 x 14 cm; br.; Conceito Editorial; São Paulo, SP; 2011; páginas 11 a 39.
2. Vasconcelos, José Ramos de – Neto; Democracia no Terceiro Milênio; revs. Luciana Abud; & Daniel
R. Bilberbek Nery; 264 p.; 3 caps.; 1 E-mail; 71 enus.; 1 esquema; 3 fórmulas; 1 tab.; 200 notas; 105 refs.; 1 apênd.; 23
x 16 cm; br.; Nobel; São Paulo, SP; 2002; páginas 192 a 228.
3. Idem; Democracia Pura; int. Horst Haas; pref. Antonio Silvio Curiati; revs. Denise Katchuian Dognini;
& Marylene Pinto Michael; 188 p.; 11 caps.; 44 enus.; 1 esquema; 1 estatística; 3 fichários; 3 ilus.; 1 mapa; 3 organogramas; 1 tab.; 22 notas; 90 refs.; 23 x 16 cm; br.; Nobel; São Paulo, SP; 2007; páginas 95 a 176.
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DENDROCLASTIA
(SOCIOPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dendroclastia é o mau hábito de derrubar, danificar, estigmatizar, cortar,
mutilar, remover, perjurar ou matar árvores sem motivações justificadamente coerentes com
a condição pretendente ou almejada de autossustentabilidade evolutiva, social e psicológica do ser
humano neste planeta.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro elemento de composição dendro deriva do idioma Grego, dendro, ―árvore‖. O segundo elemento de composição clastia procede também do idioma Grego,
kláo, ―quebrar; romper; destroçar‖.
Sinonimologia: 01. Dendrotomia. 02. Desbaste. 03. Biotomia. 04. Capação arbórea;
podadura radical. 05. Desflorestação; desmatamento. 06. Desmoita. 07. Queimada. 08. Golpe
da machadada. 09. Arte do bonsai. 10. Desertificação antropogênica.
Neologia. As 3 expressões compostas dendroclastia disfarçada, dendroclastia evidente
e dendroclastia radical são neologismos técnicos da Sociopatologia.
Antonimologia: 01. Arborização. 02. Reflorestação; reflorestamento. 03. Revegetação.
04. Enriquecimento florístico. 05. Renaturalização. 06. Jardinagem. 07. Paisagismo. 08. Herborização. 09. Ambientalismo; ecologismo. 10. Cidadania.
Estrangeirismologia: o deforestation; as técnicas do Bushcraft.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do senso do respeito
interconsciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Árvore: reserva fitoectoplasta. Árvore: megadoadora silenciosa. Plantemos mais árvores.
Coloquiologia. Eis 1 ditado indígena alertando sobre a dendroclastia: – Somente quando
for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, é que as pessoas vão
perceber que não podem comer dinheiro.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal patológico da devastação; os nosopensenes; a nosopensenidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; o holopensene das comunidades autossustentáveis.
Fatologia: a dendroclastia; a poda drástica irracional das árvores; os desmatamentos generalizados e sempre crescentes; o antiecologismo; os vandalismos; o mau hábito de passar junto
à planta e arrancar o pedaço de galho ou folha; a ignorância irrestrita quanto à adaptação das plantas nativas e exóticas; os resquícios sociopatas da concepção de Natureza da civilização romana;
a perda da espécie-chave até então sustentadora de diversas famílias de animais ao longo de gerações; a falta do manejo fitossanitário adequado; a proliferação dos loteamentos devastadores e inconsequentes; o desnudamento da terra levando às perdas de solo e nutrientes; a irradiação
negativa do som da motosserra; a sangria da floresta; a conversão de hábitats tanto em áreas
produtivas quanto em improdutivas; a degradação da funcionalidade e sustentabilidade dos
ecossistemas; a perda dos estoques florestais de lignina; o testemunho residual da árvore-mãe;
a necessidade justificada de derrubar árvores, no entanto com a escolha errada das espécies; a trajetória de extinção do mogno (Swietenia macrophylla King Vell.); a raridade da peroba (Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.); o sumiço dos carvalhos europeus (Quercus robur L.); a supremacia altiva das sequoias (Sequoiadendron giganteum; J. Buchholz); as cicatrizes na sangra-d’água (Croton urucurana Baill.); a falta do leite da árvore-vaca (Brosimum galactodendron
D. Don ex Sweet); a disseminação das áreas de empréstimos, quase nunca devolvidas; as áreas
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abandonadas; os terrenos baldios; os clarões das queimadas refletidos no céu noturno; os efeitos
da fotofobia pela perda do sombreamento florestal; a perda do filtro natural de poluentes atmosféricos; a antibotânica; o antiverde; a bela casa, o belo gramado, o belo jardim, e só − nada de árvores.
Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a fitoenergia; a esterilidade fitoenergética; a ausência de fitoectoplasma; o cascagrossismo bioenergético; a ausência
da sensibilidade do mato; o bloqueio da serendipitia; a incapacidade de captar as inspirações da
Natureza; o heterassédio do ser mais evoluído ao ser mais primitivo; as consciexes especializadas
em fitoenergia; a aura da dilaceração promovida pelo ecoar da motosserra; a retração da aura das
plantas ante o ronco da motosserra ou por efeito dos estalos da machadada; o fitoectoplasma esvaído e disperdiçado mata adentro; a perda da senha retrocognitiva; a derrubada da cápsula do tempo seriexológica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio anticosmoético, atávico e antiecológico de primeiro derrubar árvores e depois realizar os projetos urbanísticos.
Tecnologia: a técnica do anelamento; a técnica da corrente devastadora; a técnica da
serra dupla; a técnica da faca; a técnica da machadada; a técnica da motosserra; a técnica cosmoética: para cada árvore derrubada, o plantio de 10.
Voluntariologia: o plantio voluntário de árvores; a adoção voluntária de árvores;
a adoção voluntária de bosques; a adoção voluntária de praças; a adoção voluntária de pomares; a adoção voluntária de hábitats; a adoção voluntária das RPPNs (Reservas Particulares do
Patrimônio Natural).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Fitologia.
Efeitologia: o efeito estufa; os efeitos erosivos; o efeito da disseminação dos carcinomas na pele; os efeitos micro e macroclimáticos; os efeitos hidrológicos do desmatamento; os
efeitos da perda de biodiversidade; os efeitos sobre o potencial energético do país.
Ciclologia: o ciclo circadiano; o ciclo das glaciações; o ciclo da borracha; o ciclo madeireiro; os ciclos da sucessão ecológica; o ciclo do carbono; o ciclo do oxigênio.
Enumerologia: o senso para podar; a ação de cortar; o efeito de extinguir; a insensatez
de mutilar; o impulso de danar; o mau hábito de derrubar; a insensibilidade de estigmatizar.
Binomiologia: o binômio árvore-poste; o binômio árvore-mastro; o binômio árvore-ponte; o binômio árvore-pilar; o binômio árvore-barreira; o binômio arvoreta-cerca; o binômio
arvoreta-lança.
Crescendologia: o crescendo perjuração-estigmatização-mutilação-desflorestação.
Trinomiologia: o trinômio árvore-machado-serraria; o trinômio árvore-motosserra-madeireira; o trinômio árvore-indústria-papel; o trinômio árvore-madeireira-assoalho; o trinômio árvore-viga-andaime; o trinômio árvore-ripa-telhado.
Polinomiologia: o polinômio planejamento-plantio-derrubada-consumo; o polinômio
árvore-vigote-trave-lage; o polinômio arvoreta-caibro-ripa-telha; o polinômio árvore-celulose-papel-livro.
Antagonismologia: o antagonismo personalidade do plantador / personalidade do desmatador; o antagonismo caráter do silvicutor / caráter do lenhador; o antagonismo Etologia do
ecologista / Etologia do madeireiro; o antagonismo crescente demanda anti-UV / crescente desmatamento do consumismo; o antagonismo ser móvel agressor / ser séssil agredido.
Paradoxologia: o paradoxo dos sistemas humanos insustentáveis sobreviverem às custas dos sistemas naturais autossustentáveis; o paradoxo da floresta tida como área improdutiva;
o paradoxo da coleta de frutos pela derrubada da árvore.
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Politicologia: a asnocracia; a autocracia; a monarquia; a aristocracia; a teocracia; a demagogia; o totalitarismo.
Lelislogia: a lei de crimes ambientais; a lei da Cosmoética.
Filiologia: a dendrofilia; a fitofilia; a biofilia; a botanofilia; a xilofilia.
Fobiologia: a dendrofobia; a hilofobia; a nictohilofobia; a xilofobia; a botanofobia; a biofobia; a acrofobia.
Sindromologia: a síndrome do lenhador; a síndrome do desmatamento.
Mitologia: o mito das Dríades; o mito das Hamadríades; o mito das Alseídes; o mito do
Curupira.
Holotecologia: a fitoteca; a ecoteca; a socioteca; a antropoteca; a economoteca; a nosoteca; a conflitoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Sociopatologia; a Intrafisicologia; a Parapatologia; a Dendrologia; a Fitologia; a Ecologia; a Sociologia; a Dardanologia; a Nosologia; a Antropologia; a Economologia; a Tecnologia; a Interprisiologia; a Interconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
apedeuta; a conscin malévola; a conscin dinheirista; a conscin antiecológica; a conscin eletronótica; a massa humana impensante; a personalidade robotizada; as pessoas incautas; as personalidades fissuradas; a vítima do porão consciencial; a pessoa emocional.
Masculinologia: o dendroclasta; o antibotânico; o lenhador; o capataz; o retalhador;
o serrador; o madeireiro; o desmatador; o piromaníaco; o vândalo; o pichador; o podador; o guarda-florestal; o quebrador-de-galho.
Femininologia: a dendroclasta; a antibotânica; a lenhadora; a capataz; a retalhadora;
a serradora; a madeireira; a desmatadora; a piromaníaca; a vândala; a pichadora; a podadora;
a guarda-florestal; a quebradora-de-galho.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens destructivus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens illucidus; o Homo
sapiens incautus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dendroclastia disfarçada = o arrancar pedaço da folha ao passar pela árvore; dendroclastia evidente = a poda drástica da árvore, a mutilação; dendroclastia radical =
o desmatamento descontrolado.
Falaciologia. Importa esclarecer sobre a disseminada falácia da redução da desflorestação global, sendo na verdade a redução nas taxas do desmatamento. A rigor, o desmatamento tem
sido acumulativo e somente regride com o reflorestamento, cujas taxas e áreas recuperadas atuais
se mostram expressivamente menores.
Estatística. Dados estatísticos apontam para a redução superior a 70% da cobertura florestal do planeta, originalmente quase 70 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 55%
do total de área da superfície terrestre. O Brasil ainda mantém o título de maior desmatador (Ano-base: 2011).
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Intrafisicologia. Segundo a Ecologia é possível reconhecer pelo menos 15 funções ambientais básicas, listadas em ordem alfabética, relativas à presença das árvores nos ambientes de
convívio humanos, evidentemente ignoradas pelas conscins dendroclastas:
01. Água. Renovação natural do ciclo da água.
02. Ar. Filtragem do ar e renovação do oxigênio.
03. Catástrofes. Proteção ante as catástrofes naturais.
04. Conectividade. Bioconexão ou união entre hábitats distantes.
05. Conservação. Sustentabilidade natural dos ecossistemas.
06. Equilíbrio. Estabilização da temperatura e umidade do ar.
07. Erosão. Evitação da perda de solos para os rios.
08. Extinção. Redução das chances de extinção de espécies.
09. Fertilidade. Garantia da fertilidade natural das terras.
10. Inundações. Regulação das torrentes e enxurradas.
11. Medicamento. Oferta de princípios ativos para medicamentos.
12. Provisão. Doação pacífica de abrigo e alimento.
13. Solo. Melhoria da aeração e umidade do solo.
14. Sustentação. Prevenção dos desmoronamentos.
15. Vento. Atenuação da velocidade dos ventos e tufões.
Parapercepciologia. Pela Ectoplasmologia, eis, em ordem alfabética, 15 funções parapsíquicas admissíveis, reconhecidamente avançadas pelo parapsíquico sensível ao fitoectoplasma,
a respeito da presença de árvores em ambientes humanos e para-humanos:
01. Acoplamento. Expansão do acoplamento energético.
02. Banhos. Propensão a banhos energéticos espontâneos ao ar livre.
03. Cápsula. Cultivo da cápsula do tempo seriexológica.
04. Clarividência. Favorecimento da clarividência da aura forestalis.
05. Coexistência. Orientação ao senso integrado de coexistência, eufilia.
06. Encapsulamentos. Predisposição para o auto e heterencapsulamento energético.
07. Fôrma. Nutrição da fôrma holopensênica.
08. Higiene. Desintoxicação energética e higiene mental.
09. Homeostasia. Autocompensações energéticas.
10. Ofiex. Sustentação da Paraecologia da ofiex.
11. Retrocognição. Investimento na senha retrocognitiva.
12. Sensibilidade. Refinamento da sensibilidade do mato.
13. Serendipitia. Formação da alameda serendipitista e heurística.
14. Tenepes. Potencialização da base da tenepes.
15. Trilhas. Reconhecimento das trilhas energéticas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dendroclastia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Anomia: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
05. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
08. Desafeição: Parapatologia; Nosográfico.
09. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
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Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Tara cultural: Parapatologia; Nosográfico.

A PERSISTÊNCIA DA DENDROCLASTIA NA SOCIEDADE
ATUAL EVIDENCIA A IGNORÂNCIA EVOLUTIVA HUMANA
A RESPEITO DA INTERDEPENDÊNCIA DOS SERES VIVOS
A FAVOR DA SUSTENTABILIDADE DA VIDA NA TERRA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, concentra na vida mais exemplos de dendrofilia
ou dendroclastia? Quais comportamentos ilustram melhor a conduta social, interconvivial ou ecológica praticada por você: atitudes de arborizador ou de dendroclasta?
Bibliografia Específica:
1. Dean, Warren; A Ferro e Fogo: A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira (With Broadax
and Firebrand: The Destruction of the Brazilian Atlantic Forest); pref. Stuart B. Schwartz; revisor José Augusto Drumond; trad. Cid Knipel Moreira; 15 caps.; 11 citações; 11 mapas; alf.; 23 x 15,5 cm; br; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 1996; páginas 280 a 282 e 307 a 333.
2. Leimig, Roberto de A.; Biodiversidade no Campus CEAEC; Conscientia; Artigo; Revista; Trimestral; Vol.
14; N. 3; 17 enus.; 1 gráf.; 32 refs.; Julho-Setembro; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 408 a 446.
3. Raven, Peter H.; Evert, Ray F.; & Eichhorn, Susan E.; Biologia Vegetal (Biology of Plants); trad. Jane
Elizabeth Kraus; 906 p.; 34 caps.; 85 esquemas; 43 fichários; 130 fórmulas; 999 fotos; 23 gráfs.; 551 ilus.; 4 mapas; 52
tabs.; glos. 1.285 termos; 4 apênds.; alf.; 28 x 21 x 4 cm; br; 6ª Ed.; Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 329, 502, 623, 691 e 762 a 787.
4. Schama, Simon; Paisagem e Memória (Landscape and Memory); trad. Hildegard Feist; 646 p.; 9 caps.;
273 ilus.; 2 mapas; alf.; 23,5 x 17 cm; br; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 1996; páginas 91 a 110.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 24 seções; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 37 ilus.; 5 índices; 240 sinopses; 26 tabs.; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.;
3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 43, 49 e 920.
Webgrafia Específica:
1. FAO (Foods and Agricultural Organization of the United Nations); Global Forest Resources Assessments
2010; disponível em:< http://www.fao.org/forestry/fra/en/>; acesso em: 15.10.11.
2. Metanoia; Síndrome do Lenhador; disponível em: <http://www.metanoia.net/artigoteca-detalhes.asp?c Artigo=14>; acesso em: 19.10.11.
3. University of Michigan; Global Deforastation; disponível em: <http://www.globalchange.umich.edu/global change2/current/lectures/deforest/deforest.html>; acesso em: 17.10.11.

R. L.
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DENTE
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dente é a estrutura mineralizada presente na boca dos vertebrados ou
ducto alimentar de alguns invertebrados, implantada nos alvéolos dos maxilares superiores e inferiores, com a função de realizar a mastigação e auxiliar a articulação de palavras e sons.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo dente deriva do idioma Latim, dens, entis, ―dente‖. Surgiu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Órgão dentário. 2. Elemento dentário.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 55 cognatos derivados do vocábulo dente: dentada; dentadela; dentado; dentadura; dental; dentalgia; dentálgico; dentama; dentar; dentária;
dentário; denteação; denteado; denteadura; dentear; dentição; denticórneo; denticulado; denticular; dentículo; dentificação; dentiforme; dentifrício; dentígero; dentímetro; dentina; dentinada; dentinado; dentinar; dentinário; dentínico; dentista; dentistaria; dentola; dentrífico; dentuça; dentuço; dentuda; dentudo; desdentada; desdentado; desdentamento; desdentante; desdentar; desdentável; desdentição; edentulismo; interdental; sobredental; sobredente; tridentada; tridentado; tridente; tridentífero; tridentígero.
Antonimologia: 1. Boca. 2. Gengiva. 3. Alvéolo. 4. Língua. 5. Palato. 6. Osso.
Estrangeirismologia: as características dentárias marcantes podendo gerar o bullying; as
medidas preventivas no controle dos estreptococcus mutans; o checkup odontológico periódico.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente quanto à homeostase
holossomática a partir da saúde bucal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Dentes iluminam sorrisos. Dentes também machucam.
Proverbiologia. Eis provérbio chinês relacionado ao assunto: – A língua resiste porque
é mole; os dentes cedem porque são duros.
Ortopensatologia: – “Dentes. Se observarem os preceitos da Odontologia Moderna,
as pessoas podem viver sempre com os mesmos dentes naturais até à dessoma. Tal estado evolutivo da Somatologia não existia há 2 séculos (Ano-Base: 2005)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde bucal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; a assinatura pensênica facial.
Fatologia: o dente; os dentes permanentes; os dentes do siso; o dente incluso; os dentes
de leite; o alvéolo; a raiz dentária; a rizogênese; o ápice radicular; o colo; a polpa; os cornos pulpares; o esmalte dentário, o elemento mais duro do corpo físico; as pontes de esmalte; as cúspides, os dentículos, as fossas, os sulcos, as cicatrículas e as fissuras da coroa dentária; a cárie na
condição de doença crônica mais comum no mundo; o consumo inconsciente de açúcares; as bactérias; o biofilme dentário; a placa bacteriana; a restauração; o amálgama; o metal restaurador;
a resina; o selante; o tártaro; a gengiva; a gengivite; a periodontite; a mobilidade dental; a odontalgia; a pulpite aguda; o canal radicular; a dentina; o cemento radicular; os canalículos
dentinários; o forame apical; o ligamento periodontal; o periodonto; a anquilose; a mandíbula;
a maxila; a articulação temporomandibular (ATM); a alimentação; a mastigação correta; as glândulas salivares; a saliva; o início da digestão; o espaço interdental; o ponto de contato; o diastema; a oclusão; a maloclusão; a mordida cruzada; a mordida aberta; a protrusão e a retrusão mandibular; a anodontia; o dente supranumerário; o apinhamento dentário; o dente ectópico; o dente
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geminado; a transposição dentária; a correção dentária; a avulsão; o implante; o reimplante; a prótese; a reabilitação oral; a iatrogenia; a microdontia; a macrodontia; os incisivos; os caninos; os
pré-molares; os molares; os 32 dentes dos seres humanos distribuídos nas 2 arcadas dentárias do
adulto; os 20 dentes decíduos distribuídos nas arcadas dentárias da criança; o desgaste oclusal;
a abrasão; a atrição; a erosão; o ácido gástrico; o bruxismo; o desgaste natural dos dentes; o descuido com a boca e os dentes; a exodontia; a ausência de higiene básica; as infecções; as contaminações; a halitose; o uso de piercing na língua dificultando a mastigação, a fala e a higiene bucal;
o choque galvânico; a fonação; os antissépticos; as medidas de prevenção; o creme dental; os colutórios; a escovação; o fio dental; a escova macia; a escova elétrica; o flúor; o cuidado aos dentes
malsãos; a retração gengival; a hipersensibilidade dentinária; o bem-estar físico, mental, social
e consciencial; a autestima; o sorriso com dignidade; a estética; a respiração nasal; a antiestética;
a respiração bucal; a saúde bucal; a lucidez quanto à tentativa de manter a saúde bucal e somática
até a idade avançada; a Organização Mundial de Saúde (OMS); o dia do dentista comemorado
aos 25 de outubro.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o exercício com as energias conscienciais (ECs) equilibrando a saúde somática e a força presencial; o autassédio gerado a partir da dor de dente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dente-gengiva; o sinergismo da oclusão dentária; o sinergismo da engrenagem mastigatória.
Principiologia: os princípios básicos da escovação e uso do fio dental.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) aplicado ao soma.
Teoriologia: a teoria da saúde consciencial.
Tecnologia: as técnicas de higienização dentária; as técnicas de reabilitação dentária;
as técnicas de escovação dentária; a técnica do selamento das cavidades dentárias; as técnicas
usadas na Implantodontia; as técnicas ortodônticas; as técnicas profiláticas do edentulismo; as
técnicas de prevenção da cárie dentária; a Tecnologia da Odontologia Moderna.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos odontólogos; o Colégio Invisível dos Fisiologistas; o Colégio Invisível dos Nutricionistas; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Estomatologistas; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Tecnologia.
Efeitologia: o efeito radiante do sorriso com dentes saudáveis; o efeito fisiológico da
saliva na saúde dentária; os efeitos negativos desencadeados pela perda de dentes; o efeito positivo de dentes saudáveis no processo da autestima; os efeitos sociológicos da saúde dentária à inserção no mercado de trabalho; os efeitos sadios dos cuidados dentários na qualidade de vida intrafísica; os efeitos danosos da dor de dente no bem-estar das pessoas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas após os hábitos higiênicos incorporados
à rotina pessoal; as neossinapses necessárias à reformulação de hábitos.
Ciclologia: o ciclo vital dos dentes decíduos; o ciclo mastigatório.
Enumerologia: os dentes cariados; os dentes manchados; os dentes apinhados; os dentes
separados; os dentes alinhados; os dentes atraentes; os dentes saudáveis.
Binomiologia: o binômio higiene-saúde; o binômio dentes limpos–hálito puro; o binômio dente cariado–broca de alta rotação.
Interaciologia: a interação saúde bucal–saúde geral.
Crescendologia: o crescendo dentição decídua–dentição mista–dentição permanente.
Trinomiologia: o trinômio mastigação-digestão-metabolismo.
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Polinomiologia: o polinômio preventivo escovação–pasta de dente–fio dental–consulta
ao dentista.
Antagonismologia: o antagonismo odontalgia / bem-estar mental; o antagonismo ingestão excessiva de açúcares / dentes saudáveis.
Paradoxologia: o paradoxo de a profilaxia dentária, apesar do baixo custo, ser menos
priorizada; o paradoxo de o esmalte dentário ser o tecido mais duro do corpo físico e o mais susceptível diante dos streptococcus mutans; o paradoxo de os dentes maxilares antagonistas dos
dentes mandibulares ocluírem harmonicamente na mastigação.
Politicologia: as políticas públicas de saúde bucal; as políticas do Programa Brasil Sorridente.
Legislogia: a lei da Fisiologia Humana e Pré-humana; o projeto de Lei nº 2.776 / 2008
aprovado em 14 de maio de 2013, estabelecendo a obrigatoriedade da presença do cirurgião ou
cirurgiã-dentista nas Unidades de Terapias Intensivas (UTI) e demais instituições públicas e
privadas quando mantêm pacientes em regime de internação.
Filiologia: a dentofilia; a odontofilia; a somatofilia; a higienofilia; a sociofilia; a disciplinofilia; a conviviofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a odontofobia; a algofobia; a nosofobia; a hemofobia; a aicmofobia; a bacteriofobia; a tomofobia.
Sindromologia: as síndromes dentárias e bucais; a síndrome da boca seca.
Maniologia: a mania de roer as unhas; a mania de morder os outros; a mania de abrir
garrafa com os dentes; a mania de trincar os dentes; a mania de ter dentes simétricos; a mania de
morder os lábios; a mania de ranger os dentes.
Mitologia: o mito de o uso de antibióticos causar cáries; o mito de o edentulismo ser
processo natural ligado ao envelhecimento; o mito de o dente siso não ter função na boca.
Holotecologia: a somatoteca; a odontoteca; a profilaxioteca; a nutroteca; a comunicoteca; a socioteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Odontologia; a Profilaxiologia; a Estomatologia;
a Biologia Humana; a Preventologia; a Bacteriologia; a Higienologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Nutrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin cuidadosa.
Masculinologia: o cirurgião-dentista; o odontólogo; o periodontista; o higienista; o estomatologista; o sanitarista; o cariologista; o nutricionista; o conviviólogo; o reeducador; o restaurador; o traumatologista; o implantodontista; o proteticista; o ortodontista; o porcalhão; o descuidado; o desasseado; o aluno; o voluntário; o intelectual; o professor; o atacadista consciencial; o duplista; o preceptor; o amparador intrafísico; o administrador; o gestor; o completista; o exemplarista.
Femininologia: a cirurgiã-dentista; a odontóloga; a periodontista; a higienista; a estomatologista; a sanitarista; a cariologista; a nutricionista; a convivióloga; a reeducadora; a restauradora; a traumatologista; a implantodontista; a proteticista; a ortodontista; a porcalhona; a descuidada; a desasseada; a aluna; a voluntária; a intelectual; a professora; a atacadista consciencial; a duplista; a preceptora; a amparadora intrafísica; a administradora; a gestora; a completista; a exemplarista.
Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens
prophylacticus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens attentus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: dente natural = aquele desenvolvido fisiologicamente no interior da estrutura óssea das arcadas dentárias; dente implantado = a prótese inserida na estrutura óssea das
arcadas dentárias para substituir o natural, ausente ou perdido.
Culturologia: a cultura da higiene bucal; a cultura da higiene pessoal; a cultura da prevenção da cárie dentária; a cultura da manutenção dos dentes na idade avançada.
Coloquialismo. Concernente à Comunicologia, eis, enumeradas na ordem alfabética, 24
expressões, ou ditos populares atinentes ao dente:
01. Afiar os dentes.
02. Armado até os dentes.
03. Bater com os dentes.
04. Carne de lobo dentes de ferro.
05. Cavalo dado não se olha os dentes.
06. Com unhas e dentes.
07. Dar com a língua nos dentes.
08. Dente de alho.
09. Dente de cavalo.
10. Dente de coelho.
11. Dente de leite.
12. Dente do siso.
13. Dente postiço.
14. Falar entre os dentes.
15. Mentir com quantos dentes têm.
16. Mentiras não partem os dentes.
17. Mostrar os dentes.
18. O lobo perde os dentes, mas não perde o vício.
19. Olho por olho, dente por dente.
20. Quando as galinhas tiverem dentes.
21. Rir dos dentes para fora.
22. Ter bom dente.
23. Ter dentes botos.
24. Ter entre dentes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com o dente, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Boca: Somatologia; Neutro.
02. Checkup somático: Profilaxiologia; Homeostático.
03. Epidemioprofilaxia: Paraprofilaxiologia; Neutro.
04. Expressão facial: Comunicologia; Neutro.
05. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.
06. Kit técnico: Intrafisicologia; Neutro.
07. Menopausa evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Odontoeducação: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
10. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
11. Sistematização comportamental: Paraetologia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Soma: Somatologia; Neutro.
Sorriso sincero: Comunicologia; Homeostático.
Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.
Vitalidade somática: Homeostaticologia; Homeostático.

A BOCA E OS DENTES SÃO, GERALMENTE, O ESPELHO
EVIDENCIADOR DO CUIDADO PESSOAL DA CONSCIN RELATIVO À PROFILAXIA DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL COMO CONDIÇÃO DE AUTOINVESTIMENTO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a relação da saúde bucal com a saúde geral? Valoriza a prevenção odontológica? Escova os dentes, língua e mucosa bucal, pelo
menos, 3 vezes ao dia?
Bibliografia Específica:
1. Baratieri, Luiz Narciso; & cols.; Dentística: Procedimentos Preventivos e Restauradores; 510 p.; 14
caps.; 7 avrevs.; 137 enus.; 747 fotos; 10 gráfs.; 76 ilus.; 29 siglas; 16 tabs.; 1.007 refs.; 24,5 x 18,5 x 3,5 cm; enc.;
Livraria Editora Santos; & Quintessence Editora; São Paulo, SP; 1989; páginas 1 a 63 e 147 a 150.
2. Deus, Quintiliano Diniz de; Endodontia; 696 p.; 25 seções; 20 caps.; 9 abrevs.; 378 enus.; 777 fotos; 388
ilus.; 22 siglas; 55 tabs.; 1.099 refs.; 28,5 x 22 x 3,5 cm; enc.; 5ª Ed.; Medsi; Rio de Janeiro; RJ; 1992; páginas 91 a 99.
3. Guyton, Arthur C.; Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças (Human Phyisiology and Mechanisms
of Desease); trad. Charles Alfred Esbérard; 604 p.; 12 partes.; 56 caps.; 15 diagramas; 219 enus.; 15 fotos; 120 gráfs.; 314
ilus.; 251 siglas; 31 tabs.; 1.617 refs.; 27,5 x 20,5 x 3,0 cm; br.; 3ª Ed.; Guanabara; Rio de Janeiro, RJ; 1986; páginas 536
a 538.
4. Lascala, Nelson Thomaz; & Moussalli, Ninoh Huguette; Periodontia Clínica; 686 p.; 41 caps.; 3 abrevs.;
18 diagramas; 127 enus.; 714 fotos; 1 gráf.; 198 ilus.; 5 siglas; 4 tabs.; 1.342 refs.; 28,5 x 21,5 x 3,5; cm; enc.; 4ª Ed.;
Artes Médicas; São Paulo; SP; 1984; páginas 39 a 67.
5. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
482.
Webgrafia Específica:
1. Oliveira, Fabiana Teixeira da Silva; O Impacto do Edentulismo na Qualidade de Vida de Idosos; Trabalho de Conclusão de Curso; 26 p.; 3 enus.; 17 refs.; Campos Gerais, MG; 2013; disponível em: <https://www.nescon.
medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/4125.pdf>; acesso em: 15.01.15.
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DEPENDÊNCIA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dependência é o estado ou caráter de dependente ou a incapacidade de
a personalidade tomar decisões sozinha, levando-a a entregar as responsabilidades ao parceiro, às
outras pessoas ou a profissionais e técnicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo dependência deriva do idioma Latim, dependere, ―pender de‖, de
pendere, ―suspender; estar pendurado‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Subordinação. 02. Sujeição. 03. Satelitização. 04. Submissão.
05. Reboquismo; servidão; subserviência. 06. Adacção; carneirismo; subjuntividade. 07. Ajuda-mútua; Codependentes Anônimos (CoDA). 08. Dependentes de Amor e Sexo Anônimos (DASA).
09. Gurulatria. 10. Heteronomia; Heteronomologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos do vocábulo dependência: codependente; dependente; depender; independência; independente; independentismo; independentista; independentizar; interdependência; interdependente; interdepender; maxidependência; megadependência; minidependência; paradependência; psicodependência; semidependência; sociodependência.
Neologia. Os 3 vocábulos minidependência, maxidependência e megadependência são
neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Independência. 2. Autogoverno. 3. Autossuficiência. 4. Autonomia; Autonomologia. 5. Liberologia. 6. Interdependência.
Estrangeirismologia: o attachment.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os inferopensenes; a inferopensenidade.
Fatologia: a dependência; a dependência interconsciencial; a dependência familiar;
a dependência social; a dependência física; a dependência sexual; a dependência psicológica;
a dependência psíquica; a dependência bioquímica; a dependência infantiloide; a semidependência; a subordinação; a sujeição; a catividade; o cativeiro; o rabicho; a atração interpessoal; a sujeição interpessoal; a satelitização interconsciencial; a submissão doutrinária; a subserviência; o medo de ser abandonado; a idiotia inocente-útil; a dependência ao celular 24 horas por dia; as muletas psicológicas excessivas; a repressão mesológica da autonomia; a educação defeituosa; o ninho
infantil tornado gaiola; o transtorno da personalidade dependente.
Parafatologia: a dependência da conscin assediada ao assediador extrafísico.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico
da grupalidade.
Enumerologia: o alcoolismo; o carneirismo; o cocainismo; o panurgismo; o reboquismo;
o satelitismo; o tabagismo.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência; a síndrome do canguru.
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Maniologia: a toxicomania; a celularmania.
Holotecologia: a toxicoteca; a psicopatoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Conviviologia; a Interprisiologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla agente mantenedor–dependente; a conscin-satélite; a personalidade
dependente.
Masculinologia: o filhinho de papai; o refém de outrem; o reboquista; o submisso;
o subserviente; o subordinado; o roqueiro Sid Vicious (John Simon Ritchie, 1957–1979); o parasitão; o grudão; o chicletão; o encostado; o dependente de amor e sexo; o codependente; o psicodependente; o sociodependente; o eterno dependente.
Femininologia: a roqueira Nancy Spungen (1958–1978); a outra; a mulher teúda; a filhinha da mamãe; a refém de outrem; a reboquista; a submissa; a subserviente; a subordinada;
a parasitona; a grudona; a chicletona; a encostada; a dependente de amor e sexo; a codependente;
a psicodependente; a sociodependente; a eterna dependente.
Hominologia: o Homo sapiens dependens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidependência = a condição do jovem submisso à síndrome do canguru; maxidependência = a condição da conscin escrava da toxicomania; megadependência = a condição da conscin vítima da possessão interconsciencial.
Tacon. Segundo a Interassistenciologia, o trabalho da tacon, ou tarefa da consolação,
atende a quem ainda precisa pedir muito para si, predispondo-se à condição de dependência interconsciencial, com transferências de sentimentos, manipulações conscienciais, demagogias e falácias implícitas. Esta é a razão pela qual a tacon ainda não é, a rigor, evidentemente, a assistencialidade ideal.
Associações. No universo da Conviviologia, as dependências interconscienciais estimularam a criação de duas categorias de associações específicas, muito positivas, operosas e eficientes:
1. DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos: atende às pessoas com comportamentos compulsivos na área afetiva e sexual.
2. CoDA, Codependentes Anônimos: assiste às pessoas se sentindo excessivamente dependentes de familiares, amigos ou parceiros sexuais.
Consciexes. Dentro da Extrafisicologia, existem as consciexes dependentes, energívoras,
em geral parapsicóticas, satélites de assediadores, muitas na verdade sem má intenção, apenas supercarentes energéticas, buchas de canhão de megassediadores extrafísicos.
Familiares. A partir da Grupocarmologia, a Genética, a família nuclear e a Mesologia
criam dependentes evolutivos temporários, ou seja: os membros da família consanguínea ou os
familiares.
Bebê. Por exemplo: o bebê recém-nascido é o filhote animal mais carente de assistência
para sobreviver, nos primeiros anos de vida humana, entre todas as espécies animais da Terra.
Taxologia. Do ponto de vista da Intrafisicologia, há, pelo menos, 6 categorias de dependências humanas anticosmoéticas, aqui dispostas na ordem alfabética:
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1. Ganância. Os filhos legítimos da ganância dos indivíduos, consanguíneos grupocármicos. Exemplos: banqueiros; determinados economistas; fiscais de rendas.
2. Instintos. Os mercadores dos instintos animalizados do ser social. Exemplos: atores
em geral; beletristas; propagandistas; publicitários.
3. Sexo. Os exploradores especializados do sexo humano. Exemplos: proprietários de
canais da mídia; modelos (manecas, top models); determinados tipos de industriais; conscins sexólicas.
4. Vaidade. Os responsáveis pela manutenção da vaidade crua das pessoas. Exemplos:
figurinistas; cabeleireiros; cirurgiões plásticos de operações tão somente estéticas.
5. Vícios. Os sustentadores dos vícios de homens e mulheres, jovens e rapazes. Exemplos: fabricantes de cigarros; fabricantes de certas bebidas; fabricantes de certas drogas; traficantes de drogas leves e pesadas.
6. Violência. Os dependentes da violência dos animais humanos, os colegas evolutivos.
Exemplos: policiais; militares profissionais; fabricantes de armas; armeiros dos governos.
Afetividade. Pelos conceitos da Sexossomatologia, há dependentes interconscienciais,
humanos, do amor, afetividade e do sexo de outras conscins, inclusive os sexólicos.
Sociologia. Sob a ótica da Somatologia, existem, pelo menos, duas categorias básicas de
dependências:
1. Escolas. A dependência do estudante reprovado em determinada disciplina da série
escolar, obtendo matrícula na série imediata, mas dependendo da aprovação naquela disciplina
a promoção a esta série, frequentemente se subordinando aos caprichos de professor (ou professora) nem sempre cosmoéticos.
2. Química. A primeira dependência química às drogas alucinógenas, não raramente seguida da segunda dependência criminosa a traficante das máfias da cocaína, da maconha ou do
crack.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, do universo da Parapatologia, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia
da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a dependência, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alcoolismo.
2. Autopatia.
3. Decidofobia.
4. Ludopatia.
5. Psicopatia.
6. Tabagismo.
7. Toxicomania.

A DEPENDÊNCIA BIOQUÍMICA AVASSALADORA AOS
TÓXICOS, NA ATUALIDADE DO TERCEIRO MILÊNIO,
É A MAIOR MANIFESTAÇÃO DE INTRUSÃO NÃO HUMANA
REGISTRADA EM TODA A HISTÓRIA DA HUMANIDADE.
Questionologia. A dependência, de alguma categoria, vitimizou você no período da
maioridade biológica? Em qual área?
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Infografia Específica:
1. DASA, Website: www.slaa.org.br; E-mail: brasil@as.org
2. CoDA, Website: www.codabrasil.org; E-mail: codependentes@yahoo.com
Bibliografia Específica:
1. Bastos, Giuliana: Só Entre Nós (DASA, CoDA); Super Interessante; Revista; Mensário; Ed. 149-A; Caderno: Emoção; N. 3.; enu.; 5 ilus.; São Paulo, SP; Fevereiro, 2000; páginas 51 a 55.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 147.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 710 e 888.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 238, 410, 465, 560 e 578.
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DEPENDÊNCIA INDIRETA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dependência indireta é o estado ou qualidade da dependência atuando indiretamente na conscin, homem ou mulher, devido às circunstâncias inarredáveis ou naturais da
própria vida humana, seja em base social, financeira, energética, intelectual ou emocional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo dependência vem do idioma Latim, dependere, ―pender de‖, de
pendere, ―suspender; estar pendurado‖. Surgiu no Século XVI. O vocábulo indireto deriva também do idioma Latim, indirectus, ―desviado do caminho direto; torto; irregular; desordenado‖.
Apareceu no mesmo Século XVI.
Sinonimologia: 01. Dependência relativa. 02. Sujeição natural. 03. Subordinação indireta. 04. Submissão indireta. 05. Convivialidade comum. 06. Convivialidade grupocármica.
07. Sinergismo interpessoal indireto. 08. Intercooperação indireta. 09. Coleira do ego. 10. Liberdade relativa.
Neologia. As 3 expressões compostas dependência indireta, dependência indireta emocional e dependência indireta intelectual são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Independência. 02. Autonomia; Autonomologia. 03. Autogoverno. 04. Autodeterminação. 05. Liberdade plena. 06. Livre arbítrio pessoal. 07. Sinergismo interpessoal direto. 08. Intercooperação direta autoconsciente. 09. Autossuficiência. 10. Autossustentabilidade.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o attachment.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento da associação de ideias.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evitemos dependências excessivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a dependência indireta; a dependência indireta consciente; a dependência indireta inconsciente; a dependência indireta espúria; a dependência indireta interdimensional; a dependência ao subcérebro protorreptiliano; o salvacionismo infantil; a sujeição interpessoal; a canga psicológica; o indecidismo; a convivência indireta; os direitos e deveres pessoais; a desenvoltura perante o livre arbítrio; as grilhetas sociais; as coleiras sociais do ego; as vinculações interconscienciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as dependências
indiretas geradas pela interprisão grupocármica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a dependência ludopática; a dependência bioquímica; a dependência
hipnótica; a dependência política; a dependência amaurótica; a dependência anticosmoética; a dependência econômica.
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Binomiologia: o binômio dupla evolutiva–interprisão grupocármica; o binômio abrir
mão–sobrepairar.
Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio
imaturidade-irresponsabilidade-recidiva.
Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença; o polinômio da sobrevivência respirar-comer-reproduzir-dormir.
Antagonismologia: o antagonismo dependência / independência; o antagonismo amparo / dependência; o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência.
Sindromologia: a síndrome do canguru.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a socioteca; a toxicoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Sociometria; a Parassociologia;
a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Vivenciologia; a Energossomatologia;
a Paravivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
humanus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens
adaptabilis; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: dependência indireta emocional = a do cidadão ao servidor público, ou
burocrata, ao buscar informações na fila dentro da repartição do governo; dependência indireta intelectual = a do aluno ao professor responsável pelo veredicto da aprovação escolar.
Trafarologia. De acordo com a Parapatologia, tudo na vida humana pode tornar-se
viciante para a conscin. Varia o percentual do tipo da dependência conforme os trafares da pessoa. Não raramente, a vida dependente se mistura ou se confunde com a vida independente.
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Uniões. No âmbito da Grupocarmologia, as dependências na vida humana podem classificar as pessoas em duas categorias relevantes quanto à natureza das uniões interconscienciais:
1. União de vida: homeostática, por exemplo, a mulher-mãe e os filhos vivos sadios.
2. União de morte: patológica, por exemplo, a mulher-bomba e as vítimas explodidas.
Interdependência. Sob a ótica da Conviviologia, a vida humana exige a confiança mútua entre as pessoas. Vivemos no regime da interdependência inevitável. Tal interdependência gera dependências indiretas. Ninguém evolui sozinho. A amizade começa inspirando confiança.
Heteroconfiança. Pelos conceitos da Conscienciometrologia, você, igual a todas as pessoas mais moderninhas, ou mesmo sofrendo da síndrome da interiorose, apresenta confiança indiscutível – confiabilidade, fiabilidade, insuspeição – nos outros, no próximo ou na Humanidade,
por intermédio de algumas destas 10 reações, por exemplo, listadas na ordem alfabética:
01. Autolucidez: depende, seja consciente ou inconscientemente, dos outros (Autoconscienciologia).
02. Convicção: precisa admitir a probidade moral ou afetiva, sem qualquer dúvida, de
outras conscins.
03. Crédito: admite e acata a competência e as performances de outros profissionais.
04. Extensão: depende dos outros, próximos ou remotos, seja aqui, ali ou acolá (Proxêmica).
05. Informalidade: dá tratamento de igual para igual a determinadas conscins.
06. Mutualidade: mantém reações interpessoais de reciprocidade com sinceridade afetiva.
07. Profundidade: apresenta percentual de dependência maior – o casal íntimo – ou menor – o casal incompleto – aos outros.
08. Respeito: oferece concórdia e segurança mútua aos outros.
09. Tempo: depende tanto hoje e, quase sempre, muito mais, amanhã, intrafisicamente,
dos outros (Cronêmica, Gerontologia, Geriatria).
10. Vontade: depende, querendo ou não querendo, dos outros, desde o renascimento intrafísico (Ressomatologia).
Prova. Segundo a Experimentologia, eis a prova da confiança pessoal de qualquer conscin, o tempo todo, nos outros, através da análise superficial de 15 personalidades, em geral, cuja
intimidade e materpensene pessoal são desconhecidos por você, aqui listadas na ordem alfabética:
01. Anestesista: a entrega pessoal à anestesia geral (soma).
02. Barbeiro da esquina: ou o cabeleireiro do salão de beleza.
03. Cirurgião: a submissão pessoal à grande cirurgia.
04. Cozinheiro do restaurante: e o garçon servindo os pratos de comida sadia.
05. Enfermeiro: a aplicação de medicamentos e injeções.
06. Engarrafador: do leite, do suco e da água mineral pura (fornecedor).
07. Engenheiro civil: a construção da custosa residência.
08. Fabricante do enlatado: com alimentos de doce ou de sal (gastrossoma).
09. Guarda do trânsito: direcionando o tráfego.
10. Motorista do carro de trás: no trânsito da rua ou da rodovia.
11. Motorista do ônibus: transportando 40 passageiros na estrada congestionada.
12. Odontólogo: a submissão ao prolongado tratamento dentário.
13. Piloto do avião: conduzindo 200 passageiros pelo ar durante horas (viagem).
14. Taxista da cidade: na neurose cotidiana do trânsito da metrópole (condutor).
15. Vendedor das verduras: na feira livre ou no supermercado.
Antibelicismo. Com base na Psicossomatologia, tais fatos demonstram, ainda, o liame
afetivo inarredável mantido por todas as pessoas desde a primeira manifestação de autoconsciencialidade, apontando o lado melhor das tendências humanas, além da instintividade. Tal tendência
é indício e esperança, em bases racionais, lógicas, da possibilidade da existência factível do mun-
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do sem guerras, pacificado, à frente. Tudo depende de cada qual, desde já. É mera questão de
tempo, sendo imaturidade toda briga contra os fatos óbvios.
Autopesquisologia. No contexto da Mentalsomatologia, todas as pessoas, inclusive
o pesquisador independente, homem ou mulher, paradoxalmente, precisam da dependência relativa, indireta ou de tabela para viver a existência humana plena.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dependência indireta, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
2. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
3. Conscin-trafar: Grupocarmologia; Nosográfico.
4. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
5. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
6. Heteronomia: Heteronomologia; Neutro.
7. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

AS DEPENDÊNCIAS INDIRETAS INEVITÁVEIS, DENTRO
DO UNIVERSO DAS INTERDEPENDÊNCIAS INTERPESSOAIS, COLOCAM CADA PERSONALIDADE HUMANA
NO CAMINHO DA HARMONIA PLENA COM O COSMOS.
Questionologia. As dependências indiretas, na vida da cotidianidade diuturna, geram
conflitos interconscienciais em você? Em quais circunstâncias?
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DESAFEIÇÃO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desafeição é a diminuição, perda ou ausência de afeição, afeto ou amizade por parte da consciência, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação, oposição; falta;
separação, divisão, afastamento; supressão‖. A palavra afeição deriva também do idioma Latim,
affectio, de affectum, ―afetar; causar impressão agradável‖. Surgiu em 1660.
Sinonimologia: 1. Desafeiçoamento; desafetividade; falta de afeição. 2. Antiafeição;
antipatia. 3. Desamor; desestima; inimicícia; inimizade; frieza. 4. Desconsideração; desprezo;
hostilidade; hostilização. 5. Oposição. 6. Ódio.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo desafeição:
desafeto; desafeta; maxidesafeição; megadesafeição; minidesafeição.
Neologia. Os 3 vocábulos minidesafeição, maxidesafeição e megadesafeição são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Afeição; afetividade; afeto. 2. Amor; apreço. 3. Carinho. 4. Emotividade. 5. Amicícia; amizade; estima. 6. Consideração.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Desafeição: megarretardamento evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: os maculopensenes; a odiopensenidade.
Fatologia: a ausência de autocrítica; a heterotopia emocional; a autodesorganização;
a amaurose afetiva; a anomalia evolutiva; a amência emocional; a fase troglodita da caverna da
consciência; a necrose do umbigão; a subcerebralidade pessoal; o porão consciencial na adultidade; o comportamento aversivo; a indiferença afetiva; o desinteresse afetivo; a frieza emocional;
a alegria perversa; o agravo; a animosidade; a cizânia; a antipatia gratuita; a avessidade; a inimizade; a inimicícia; a automaleficência; o autocídio emocional; a falta de escrúpulos; a inveja;
a malquerença; a repulsa; a rejeição; o ressentimento; a suscetibilidade; os cotovelomas; o melindre; o desprezo; a mágoa; a raiva; a ojeriza; a ira; o ódio; a odiosidade; a fúria; o furor; a agitação
colérica; a insciência máxima; o megabsurdo cosmoético; o instinto binário nós contra nós; a prova da remanescência do subcérebro protorreptiliano; a interprisão grupocármica; a melin; a imaturidade proexológica; o incompléxis.
Parafatologia: a insensibilidade bioenergética; o acidente de percurso parapsíquico;
a macro-PK destrutiva.
III. Detalhismo
Enumerologia: a desafeição; o desafeiçoamento; a desafetividade; a desestima; o desamor; a desavença; a desafinação; a desarmonia; o desacordo; a discrepância; o desentrosamento;
a discordância; a desconcordância; o desentendimento; a dissidência; o dissenso; a dissensão;
o dissentimento; a dissintonia; a divergência; a incompatibilidade; a hostilidade; a detestação; o antagonismo amor / ódio; a desafeição-egoísmo; a desafeição-desequilíbrio; a desafeição-regressão;
a desafeição-subdiscernimento; a desafeição-incoerência; a desafeição-inautenticidade; a desafeição-tóxico.
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Trinomiologia: o trinômio retrocognição-regurgitação-ruminação; o trinômio imaturidade-desafeição-psicopatia.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a psicopatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Parapsicopatologia; a Nosografia; o Intolerantismo; a Acidentologia; a Psicossomatologia; o Desviacionismo; a Assediologia; a Sociopatologia;
a Desassistenciologia; a Torturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a pessoa colérica; a conscin antipática.
Masculinologia: o personagem Caim; o assediador intrafísico; o cara amarrada; o invejoso; o raivosão; o durão; o mal resolvido; o desmancha-roda; o enfuriado; o ex-tímido furioso;
o inamistoso; o desafeto; o retardador da evolução consciencial.
Femininologia: a ciumenta; a mal resolvida; a desmancha-roda; a ressentida; a raivosa;
a raivosona; a durona; a retardadora da evolução consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens antipathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesafeição = o olhar de ódio; maxidesafeição = a consecução do
homicídio; megadesafeição = a prática do genocídio.
Carrasco. Sob a ótica da Psicossomatologia, a desafeição é a anulação da liberdade pessoal, do livre arbítrio e da evolução, acarretando a autovitimização máxima. O algoz, ou o megautassediador, é a primeira e a maior vítima de si mesmo. O efeito mais simples, inicial e óbvio da
desafeição é a criação de rugas no rosto e o envelhecimento prematuro da pessoa em função das
ideias fixas ou o monoideísmo.
Terapeuticologia. Segundo a Consciencioterapia, somente existe alternativa inteligente,
solução ou cura para a megadoença da desafeição através da reconciliação aberta.
Impossibilidades. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem
funcional, 10 conquistas conscienciais avançadas, mas inalcançáveis, ou mais apropriadamente,
impossíveis, para o homem ou a mulher vivendo, cultivando ou mantendo a desafeição-travão:
01. Autodesassedialidade: mesmo temporária, sem bloqueios energéticos.
02. Iscagem interconsciencial: quando lúcida.
03. Tenepessismo: a tarefa energética pessoal, diária; Interassistenciologia.
04. Cipriene: a autovivência do ciclo de primeneres.
05. Código pessoal de Cosmoética (CPC): teático.
06. Automegagescon: megagestação consciencial pessoal; Policarmologia.
07. Ofiexologia: a oficina extrafísica (ofiex, laborex) pessoal.
08. Compléxis: o completismo pessoal da tares; Proexologia.
09. Autodesperticidade: a condição do desassediado permanente total.
10. Jubileu evolutivo: pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desafeição, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

A DESAFEIÇÃO É SEMPRE, SEM EXCEÇÃO, INDEFENSÁVEL, POR SER ANTIASSISTENCIAL, ANTICOSMOÉTICA,
ANTIPROÉXIS, ANTIDESPERTICIDADE E O PRIMEIRO MEGATRAVÃO DA EVOLUÇÃO PLENA DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você ainda cultiva qualquer laivo de desafeição? Você consegue combater tal ignorância?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.033.
2. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 37.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 129 e 635.
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DESAFIO DA CONSCIENCIOLOGIA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desafio da Conscienciologia é aquela condição conscienciológica, específica, técnica, autossuperadora e extremamente provocativa para a evolução consciente, própria
do neoparadigma avançado da consciência e do corpus da Ciência das Ciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O termo afiar deriva do idioma Português Antigo, afiar, ―afiançar; manter fidelidade com alguém‖, e este do idioma Latim, fidere, fiar-se; confiar‖. O vocábulo desafiar apareceu no Século
XIII. A palavra desafio surgiu no Século XV. O termo consciência provém igualmente do idioma
Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século
XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Repto da Conscienciologia. 2. Provocação conscienciológica.
3. Provocação autevolutiva.
Neologia. As duas expressões compostas minidesafio da Conscienciologia e megadesafio da Conscienciologia são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Indiferença evolutiva. 2. Ignorância quanto à Conscienciologia.
Estrangeirismologia: o neomodus operandi pessoal na proéxis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: o desafio da Conscienciologia; o repto da Conscienciologia; o desafio da
Cosmoeticologia; a reptação evolutiva; o reptamento da reeducação; a desafiação da proéxis;
a provocação da Conscienciologia; a superação das autoinsuficiências; as autoprovocações evolutivas; a expansão da autocrítica; o combate às autocorrupções; a luta contra os autassédios;
a matematização possível da vida humana; a aceitação pessoal dos desafios evolutivos; as automanifestações prioritárias à evolução consciencial; a otimização evolutiva; a dinâmica autevolutiva; a proéxis dinamizada.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio conscienciocêntrico; o princípio da autodedicação evolutiva; o princípio da descrença.
Tecnologia: as técnicas conscienciológicas de autossuperação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo (CI).
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Crescendologia: o crescendo minidesafio alcançado–megadesafio almejado.
Paradoxologia: o paradoxo dos megadesafios dependerem da própria consciência.
Legislogia: a lei do maior esforço primário; a lei do maior esforço avançado.
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Holotecologia: a pesquisoteca; a experimentoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Invexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o buscador-borboleta.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a buscadora-borboleta.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesafio da Conscienciologia = o ato de promover o estado vibracional (EV) pessoal; megadesafio da Conscienciologia = a autovivência da desperticidade nesta atual
vida humana, no Terceiro Milênio.
Taxologia. No contexto da Evoluciologia, os desafios, em geral, da Conscienciologia
podem ser classificados em 3 categorias, ou o trinômio experimental aqui disposto na ordem funcional de relevância:
1. Minidesafios: os mais acessíveis.
2. Megadesafios: os mais complexos.
3. Pós-desafios: os reptos intermissivos pós-dessomáticos.
Minidesafios. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 minidesafios ou reptações racionais da Conscienciologia:
1. Impactoterapia cosmoética: o enfrentamento das verdades relativas de ponta (verpons); a provocação didática; a Proxêmica.
2. Destrutologia: a Cosmoética, quando destrutiva dos anacronismos e fossilizações,
exigindo a reciclagem intraconsciencial (recin) e a reciclagem existencial (recéxis); a Recexologia.
3. Princípio da descrença: a base da racionalização conscienciológica; a Refutaciologia.
4. Acareação: quando cosmoética, tanto interconscins quanto interconsciexes ou ambas;
a encaração do enfrentamento desassediador; a Conviviologia.
5. Maxidissidência: o procedimento ideológico a maior.
6. Omissuper: a omissão superavitária do ato de arrostar conscientemente o ônus do
―não‖, descartando as interprisões grupocármicas.
7. Invéxis: a inversão existencial; a reciclagem máxima da juventude; a Invexologia;
a ASSINVÉXIS.
Evitações. Tais minidesafios da Conscienciologia são sistematicamente evitados pelos
praticantes exclusivos da tacon, ou da tarefa da consolação, primária, ―água-com-açúcar‖, própria
do assistencialismo religioso, em geral, procedimento da embromação demagógica no qual ―os
responsáveis afastam os mosquitos mas deixam a sujeira‖. A Conscienciologia promove a dissecção do inferno e do paraíso dentro da própria consciência lúcida, quando interessada.
Megadesafios. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
7 megadesafios ou reptações da Conscienciologia para todas as conscins adultas lúcidas, personalidades formadas:
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1. Ofiex: a instalação da oficina extrafísica pessoal; a Ofiexologia; o Tenepessismo;
a parceria nas reurbexes. Além da tenepes.
2. Pangrafia: a vivência do parafenômeno composto evoluído; os aditamentos; os posfácios. O parapsiquismo além da escolaridade convencional.
3. Desperticidade: a conquista do estado da desassedialidade permanente, total, própria
do ser desperto; a Despertologia. Além do epicentrismo consciencial.
4. Compléxis: o completismo existencial; a Proexologia. Inclui a megagescon.
5. Maximoréxis: a obtenção da moratória existencial, pessoal, máxima; a Moratoriologia. Em certos casos inclui o paramicrochip.
6. Cosmoconsciência: a culminância da Parafenomenologia (transcendente).
7. Encontro extrafísico: com o Homo sapiens serenissimus; o Serenão ou Serenona.
Exigências. Os megadesafios da Conscienciologia, listados anteriormente, exigem, por
exemplo, no mínimo, estas 7 manifestações conscienciais evoluídas, dispostas na ordem lógica:
1. Holomaturidade: a Holomaturologia Prática; a autoconscientização multidimensional (AM).
2. Personalidade: forte, bem-articulada; a Voliciologia; a Intencionologia.
3. Força presencial: a Presenciologia; a Autopensenologia.
4. Autorganização: a disciplina pessoal na diuturnidade multidimensional.
5. Iscagem: a interassistencialidade lúcida; a Interassistenciologia.
6. Tares: a tarefa do esclarecimento, mais complexa e exigente.
7. Autogescon: os desafios heurísticos da autocriatividade das gestações conscienciais.
Pós-desafios. De acordo com a Intermissiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
7 pós-desafios ou reptações para a conscin recém-dessomada, durante o período da intermissão
pós-dessomática:
1. Paraprocedência: a reciclagem para melhor, o upgrade evolutivo; a Pararrecexologia; a Interlúdio.
2. Curso Intermissivo (CI): o segundo, mais avançado, para a consciência; a Parapedagogiologia.
3. Autorrevezamento: a manifestação multiexistencial derivada da vontade; a Voliciologia; o continuísmo evolutivo lógico; a Seriexologia.
4. Ciclo evolutivo: o multiexistencial, pessoal, da atividade, próprio das maxiproéxis;
a Grupocarmologia; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
5. Macrossoma: a conquista pró-proéxis para a próxima vida humana; a Macrossomatologia.
6. Visitologia: as volitações extrafísicas a outras energosferas ou extrafisicalidades planetárias.
7. Consciex Livre (CL): o paracontato interconsciencial, extrafísico, máximo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os desafios da Conscienciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
2. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
3. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
4. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
5. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
6. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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7. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

IMPORTA VIVENCIAR A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA COMO SENDO A SUCESSÃO INTERMINÁVEL DE DESAFIOS,
CADA VEZ MAIS INSTIGANTES E ENVOLVENTES, EXIGINDO LUCIDEZ MAIOR E A COSMOETICOLOGIA TEÁTICA.
Questionologia. Você encara algum neodesafio da Conscienciologia na vida diuturna?
Somente enfrenta os minidesafios ou já busca vivenciar os megadesafios?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 75, 187, 937, 987, 989, 996 e 1.045.
2. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 26 e 27.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 108,
407 e 818.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 269.
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DESAFIO

DA
LONGEVIDADE
(INTRAFISICOLOGIA)

ATIVA

I. Conformática
Definologia. O desafio da longevidade ativa é a condição de a conscin, homem ou mulher, na idade madura sentir-se estimulada ou provocada a manter-se produtiva, atuante e dinâmica, vencendo o processo progressivo de mudanças irreversíveis do envelhecimento, através de escolhas inteligentes em relação à saúde holossomática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O termo afiar deriva do idioma Português Antigo, afiar, ―afiançar; manter fidelidade com alguém‖, e este do idioma Latim, fidere, fiar-se; confiar‖. O vocábulo desafiar apareceu no Século
XIII. A palavra desafio surgiu no Século XV. O termo longevidade procede do idioma Latim,
longaevitas, ―longevidade‖, e este de longaevus, ―que vive muito tempo‖. Apareceu no Século
XIX. O vocábulo ativo provém do mesmo idioma Latim, activus, ―ativo; que age; que tem significância ativa‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Repto da longevidade ativa. 2. Instigação da longevidade ativa.
3. Incentivo da longevidade ativa. 4. Incitamento da longevidade ativa.
Neologia. As 3 expressões compostas desafio da longevidade ativa, minidesafio da longevidade ativa e maxidesafio da longevidade ativa são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Desestímulo na longevidade. 02. Desânimo na velhice. 03. Vida
longeva sem objetivos. 04. Desmotivação na maturidade. 05. Decadência penosa no envelhecimento. 06. Entrega ao envelhecimento. 07. Depressão na velhice. 08. Vegetalismo longevo.
09. Desencorajamento patológico na velhice. 10. Autismo na longevidade.
Estrangeirismologia: o background experiencial; o upgrade interconsciencial; o checkup periódico; o struggle for life; o aproveitamento da lifetime restante; o curriculum vitae assistencial; o full time interassistencial; a life expectancy pessoal.
Atributologia: o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da longevidade útil.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Longevidade ativa liberta. Longevidade lúcida exemplifica.
Coloquiologia: o dito todo mundo quer viver muito tempo, mas ninguém quer ser velho;
o equívoco do dito popular não se pode ensinar truques novos a um cavalo velho.
Citaciologia. Eis a citação da escritora Simone de Beauvoir (1908–1986) relacionada ao
tema: – Morrer prematuramente ou envelhecer: não existe outra alternativa.
Filosofia: a Humanitude, termo empregado para designar nova filosofia de cuidados de
enfermagem para o idoso.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade lúcida; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade.
Fatologia: o desafio da longevidade ativa; o desafio de manter a mente arguta e o corpo
saudável durante o envelhecimento; a automotivação para aprendizagem mantida na velhice;
o desenvolvimento de novos interesses no decorrer do envelhecimento sadio; a velhice bem-sucedida; a manutenção da flexibilidade mental; a auteducação contínua; a sede de estar em dia com
o mundo das ideias e da Ciência; o envelhecimento consciente; a senescência como possibilidade
evolutiva; o bem-estar subjetivo; a docência conscienciológica na terceira idade; as rupturas com
as automimeses dispensáveis; a vivência desafiadora mesmo diante dos preconceitos sociais;

Enciclopédia da Conscienciologia

8147

o enfrentamento do autopreconceito social quanto à velhice; o porão consciencial mantido até
a velhice; a higienização consciencial; as vantagens do envelhecimento; a busca por informações
quanto às transformações e alterações próprias do envelhecimento; os exames médicos anuais; os
exames odontológicos semestrais; a reeducação alimentar orientada pela nutricionista; o bem-estar da renovação da imagem pessoal; as reciclagens encaradas com otimismo; o testamento, a doação de órgãos e a cremação; a vontade de viver prazerosamente sem ofender os direitos e os paradireitos das consciências; a velhice encarada como oportunidade de compléxis; a satisfação íntima ante o desafio da experiência nova; o desenvolvimento pessoal seguindo após a aposentadoria; a troca da TV alienante pela busca da lucidez; a eliminação das autocorrupções estagnantes;
o hedonismo e o tédio; a gratificação do dever cumprido; a atividade física diária; o acerto grupocármico antes da dessoma; a busca da maturidade integral; a procrastinação antirrecin gerando
autossaturação e insatisfação íntima; o entendimento de o futuro estar no presente; a compreensão
da nova realidade somática e os desafios impostos pela longevidade; a supressão do orgulho e autoritarismo; a autocrítica sadia constante; os traumas vividos na infância e adolescência interferindo no êxito do bom envelhecimento; a superação da fase infantil para a consciência ressomada,
agravada por problemas mesológicos; a compreensão e perdão aos familiares inflingidores de assédio moral na adolescência; a autocorreção do curso evolutivo; a consciencioterapia e a autopesquisa enquanto ferramentas do restabelecimento da autestima; o autoconhecimento oportunizando
eficácia maior nos desempenhos libertários; a Conscienciologia apreendida e vivida como ―régua
e compasso‖ evolutivos; os aportes apurados pelo balanço existencial; a Declaração Universal
dos Direitos do Homem; a Declaração de Brasília sobre o Envelhecimento; a Associação Internacional de Longevidade (LONGEVITÀ).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a possibilidade de
melhor estabelecimento da sinalética energética e parapsíquica; a progressão gradual no domínio
holossomático no soma atual; a plasticidade da estrutura paracerebral impressa pelas experiências
das vidas passadas e presente; o desenvolvimeno do parapsiquismo provocando guinada de atitude no rumo evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo longevidade lúcida–produtividade prolífica; o sinergismo maturidade biológica–maturidade mental; o sinergismo reeducação-neossinapeses; o sinergismo exercícios físicos–exercícios intelectuais; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo
volição-intencionalidade-automotivação; o sinergismo nutrientes–função cognitiva.
Principiologia: o princípio mens sana in corpore sano; o princípio da longevidade humana; o princípio da autorganização evolutiva; o princípio do bem-estar psicológico; o princípio
da autodedicação evolutiva; o princípio da descrença; a dieta frutariana enquanto princípio
conscienciológico de ponta; o princípio de crescimento e renovação na meia-idade; o princípio
evolutivo do devagar e sempre; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de exemplarismo pessoal
(CEP).
Teoriologia: a teoria da aprendizagem ilimitada; a teoria da evolução compulsória;
a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria psicológica da baixa autestima gerar autossabotagem; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria dos radicais livres; a teoria da inteligência longeva.
Tecnologia: as técnicas de viver evolutivamente em qualquer faixa etária; as técnicas de
autopesquisa colocadas em prática; os avanços tecnológicos desvendando as realidades do cérebro; o uso adequado dos avanços da Medicina e da tecnologia na manutenção da vida salutar
a caminho da velhice útil e feliz, até a dessoma; as modernas técnicas da Neurociência causando
novos desafios a mudanças fisiológicas no cérebro; a Tecnologia Assistiva (emprego de itens ou
produtos para ajudar pessoas deficientes a manterem-se autônomas); a Nanotecnologia, trazendo
esperanças no reparo e na prevenção de danos pelo envelhecimento.
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tarístico de todas as faixas etárias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Retrocognição; o laboratório conscienciológico da Grupalidade; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Gerontologia; o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito positivo das priorizações evolutivas; o efeito da disciplina autoimposta; o efeito do envelhecimento bem-sucedido; o melhor funcionamento mental, melhor saúde
e menos deficiências como efeito da longevidade ativa.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas devido às mudanças no estilo de vida do
idoso; a criação de neossinapses a partir da Consciencioterapia; as neossinapses continuadas resultantes das autopesquisas.
Ciclologia: o ciclo vital da experiência humana; o entendimento do ciclo evolutivo ressoma-dessoma; o ciclo erro-retificação-acerto.
Enumerologia: a meta pessoal desafiadora; a reciclagem prioritária desafiadora; o tema
de estudo desafiador; o autempreendimento inovador desafiador; a atividade cognitiva desafiadora; o compromisso docente desafiador; o autoinvestimento parapsíquico desafiador.
Binomiologia: o binômio desafio-satisfação; o binômio admiração-discordância; o binômio persistência-paciência; o binômio incompléxis-melin; o binômio crise de crescimento–desenvolvimento; o binômio hábitos saudáveis–reciclagem ininterrupta; o binômio automimeses necessárias–automimeses dispensáveis; o binômio fôrma pensênica antiga–fôrma pensênica atual;
a paracomorbidade a partir do binômio assédio extrafísico–doença física.
Interaciologia: a interação homeostática das correções dos enganos; a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação inteligência–bom humor; a interação gentileza–qualidade de vida; a interação velhice-leveza; a interação condição de vida–longevidade
pessoal fecunda; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–equilíbrio emocional nas
perdas.
Crescendologia: o crescendo fechadismo consciencial–abertismo consciencial; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo sementeira-colheita; o crescendo no valor
dado a cada minuto existencial; o crescendo recebimento-retribuição.
Trinomiologia: o trinômio saúde mental–autonomia consciencial–resiliência psíquica
como requisito para o envelhecimento ativo; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio compreender-perdoar-assistir.
Polinomiologia: o polinômio etário infância–adolescência–meia-idade–maturidade.
Antagonismologia: o antagonismo senescência (condição do envelhecimento natural)
/ senilidade (condição do envelhecimento patológico); o antagonismo preguiça / autodisposição;
o antagonismo tradição / renovação; o antagonismo crença / discernimento; o antagonismo autoprioridades evolutivas / autoprioridades caprichosas; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo envelhecer / amadurecer.
Paradoxologia: o paradoxo da consciência imperecível–soma perecível.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a lucidocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na velhice; a lei de causa e efeito; a lei básica da interassistencialidade consciencial do menos doente, mais experiente, ajudar o mais doente, menos
experiente.
Filiologia: a somatofilia; a autocogniciofilia; a leiturofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a determinofilia; a autorganizaciofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a neofobia; a tecnofobia; a tanatofobia; a superação do medo
das deficiências físicas na velhice.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da subestimação;
a síndrome da mediocrização; a síndrome da pré-derrota; a síndrome do conflito dos paradigmas;
as síndromes típicas da longevidade.
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Maniologia: a mania de pensar mal dos outros; a mania de querer tudo do ―meu‖ jeito.
Holotecologia: a cerebroteca; a convivioteca; a evolucioteca; a gerontoteca; a pensenoteca; a recexoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Medicina Preventiva; a Gerontologia; a Conviviologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Mentalsomaticologia; a Recexologia; a Cogniciologia; a Dessomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão; o reciclante existencial; o inversor existencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o exemplarista; o pesquisador; o tertuliano; o voluntário; o tenepessista; o verbetógrafo; o homem
de ação; o veterano da vida; o idoso lúcido; o longevo desafiador; o biólogo molecular e engenheiro genético Aubrey de Grey (1963–).
Femininologia: a pré-serenona; a reciclante existencial; a inversora existencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a exemplarista; a pesquisadora; a tertuliana; a voluntária; a tenepessita; a verbetógrafa; a mulher
de ação; a veterana da vida; a idosa lúcida; a longeva desafiadora.
Hominologia: o Homo sapiens longevitalis; o Homo sapiens somator; o Homo sapiens
provectus; o Homo sapiens senex; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens intellegens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesafio da longevidade ativa = a manutenção da produtividade com
autodomínio frente aos estímulos sociosos, imaturos e não prioritários; maxidesafio da longevidade ativa = a utilização da maturidade física e intraconsciencial em projetos interassistenciais, cosmoéticos e prioritários.
Culturologia: a cultura da velhice vivida com dignidade; a cultura de políticas de integração do idoso; a cultura do reconhecimento do envelhecimento ativo enquanto direito individual.
Intelectualidade. Muitas pessoas idosas têm como característica a inapetência intelectual. A indiferença diante da vida vai se instalando pouco a pouco. Alguns idosos, mesmo sem sintomas de enfraquecimento das faculdades mentais, não sabem como empregá-las.
Curiosidade. Em geral, reforçados pelo preconceito da Socin Patológica, a ausência de
curiosidade e desinteresse do idoso são reforçados pelo próprio estado biológico decadente.
Polivalência. A indiferença intelectual e a ausência de curiosidade da pessoa idosa pode
reduzi-la à inércia total. O interesse polivalente sinaliza flexibilidade e favorece mudanças de atitude.
Impacto. Como divulgado no III Fórum da Longevidade (São Paulo; 02.09.2011), em
pouco mais de meio século, a população feminina brasileira ganhou 23 anos a mais de vida
e a masculina, 19 (IBGE; 1940–2006). O número de idosos no país aumentou 11 vezes, passando
de 1,7 milhões (cerca de 4% da população total) para 18,5 milhões, o equivalente a 10,1% do total
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de habitantes no Brasil. Segundo estimativas, em 2020 o Brasil terá 30 milhões de pessoas com
mais de 60 anos, devendo chegar a 64 milhões em 2050, ou seja, 24% da população total.
Desafio. A explosão demográfica das pessoas idosas está entre os maiores desafios atuais a serem administrados e representa, na Sociedade Moderna, impacto análogo ao avanço tecnológico, à pílula anticoncepcional, ao controle da natalidade, à descrença nas instituições, ao fortalecimento do individualismo e ao acesso das mulheres às posições de poder.
Políticas. Em geral, nos países onde reinam a desnutrição, o analfabetismo, o desemprego, a habitação precária e tantas outras misérias, a velhice não entra na lista de prioridades das
ações políticas.
Demandas. A assistência médico-social e os serviços hospitalares são precários e incapazes de atender adequadamente à demanda da população. As estimativas estatísticas sobre as
condições de saúde da população de mais de 60 anos indicam ser 80% das pessoas envelhecidas
portadoras de alguma doença crônica (Ano-base: 2012).
Avanços. No âmbito da Geneticologia, as pesquisas da Nanomedicina e Engenharia Genética apontam para o estudo da remoção de células humanas envelhecidas na condição de prevenção ou retardamento da disfunção do tecido ao redor, estendendo a expectativa de vida do
idoso.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desafio da longevidade ativa, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
02. Autodeterminação decenal: Autodeterminologia; Homeostático.
03. Compensação mentalsomática: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
05. Estágio maturológico: Automaturologia; Homeostático.
06. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
07. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
08. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
09. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
10. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Maturidade holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
12. Menopausa evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Síndrome da pré-derrota: Parapatologia; Nosográfico.

O DESAFIO DA LONGEVIDADE ATIVA AJUSTA A CONSCIN
AUTOLÚCIDA ÀS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS NA ERA
CONSCIENCIAL, PROMOVENDO A REEDUCAÇÃO LIBERTÁRIA E A PROFILAXIA DAS MEGATOLICES REGRESSIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera viável encarar o desafio da longevidade ativa? Está disposto(a) a enfrentá-lo?
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DESAFIO DA PROÉXIS
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desafio da proéxis é aquela condição conscienciológica, específica, técnica, autossuperadora e extremamente provocativa para a consecução eficaz da programação existencial da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O termo afiar deriva do idioma Português Antigo, afiar, ―afiançar; manter fidelidade com
alguém‖, e este do idioma Latim, fidere, ―fiar-se; confiar‖. O vocábulo desafiar apareceu no Século XIII. A palavra desafio surgiu no Século XV. O termo programação procede do idioma Latim, programma, ―publicação por escrito; edital; cartaz‖, e este do idioma Grego, prógramma,
―ordem do dia; inscrição‖. Apareceu no Século XX. O vocábulo existencial provém do idioma
Latim, existentialis. Surgiu em 1898.
Sinonimologia: 1. Repto da proéxis. 2. Provocação proexológica. 3. Provocação autevolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas desafio da proéxis, minidesafio da proéxis e megadesafio da proéxis são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Indiferença proexológica. 2. Ignorância quanto à Proexologia.
Estrangeirismologia: o neomodus operandi pessoal da proéxis; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente das autorretrocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o desafio da proéxis; o repto da Proexologia; a reptação proexológica; o reptamento da proéxis; a desafiação da proéxis; a provocação proexológica; a expansão da autocrítica proexológica; a superação das inibições pessoais; a luta contra os autassédios; a aceitação dos
desafios proexológicos; as automanifestações prioritárias na consecução da proéxis; a dinamização da proéxis.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Efeitologia. Os 7 efeitos da pré-kundalini sobre a energização holossomática, obtidos espontaneamente nos laboratórios conscienciológicos e na própria vida intrafísica no complexo do
CEAEC, merecem observações à parte, por intermédio de 7 variáveis quanto ao espaço de aprendizagem de troca ao modo de escola da vida:
1. Geoenergias: derivadas do magma e do movimento das placas tectônicas do próprio
continente sulamericano onde o Estado do Paraná se situa.
2. Hidroenergias: provenientes do imenso aquífero Guarani, do rio Iguaçu, das chuvas
e até das Cataratas do Iguaçu, cotadas entre as maiores maravilhas naturais deste planeta.
3. Fitoenergias: vindas das raízes dos vegetais, grama, arvoredos, da mata vizinha, inclusive das áreas verdes da Pérgola dos Sábios.
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4. Zooenergias: consequências dos animais intraterrestres (tatus) e sobre a crosta, insetos e pássaros.
5. Energia elétrica: relativa às linhas subterrâneas de eletricidade e aterramentos do
local.
6. Aeroenergias: nascidas da área particularmente suprida por chuvas e raios naturalmente em duas direções, de cima para baixo e de baixo para cima.
7. Energias conscienciais (ECs): veiculadas por linhas telefônicas e modem, além das
conscins residentes e da população flutuante dos pesquisadores e visitantes o tempo todo, imersas
no holopensene de solidariedade planetária, preservando as diversidades de culturas, de temperamentos e de potencialidades (atributos, talentos, cons) conscienciais em desenvolvimento (megafraternidade).
Filiologia: a proexofilia; a neofilia.
Fobiologia: o combate à decidofobia.
Holotecologia: a proexoteca; a experimentoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Vivenciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o proexólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a proexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens proexus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesafio da proéxis = a consecução da reciclagem intraconsciencial
ou recin; megadesafio da proéxis = a consecução diária da tarefa energética pessoal, assistencial,
ou tenepes.
Ideal. Como caracterizar o procedimento (modus operandi) na consecução cosmoeticamente eficiente da proéxis pessoal, seja miniproéxis (primária, pessoal) ou maxiproéxis (evoluída,
grupal)?
Dinamização. O ideal, neste caso particular, é a definição do prioritário e das possibilidades de otimização em cada setor da conduta pessoal, cujo conjunto seja capaz de dinamizar as
possibilidades de alcançar o completismo existencial (compléxis), funcionando a conscin na condição de minipeça autoconsciente no universo do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Variáveis. Sem dúvida, existem parâmetros capazes de permitir estabelecer racionalmente as manifestações autopensênicas ideais – atitudes, posturas, condutas, ações – para o desenvolvimento da proéxis entre vertentes ou variáveis diferentes, opostas ou com percentuais evolutivos diversos, de maior ou menor evolutividade.
Consenso. Pelo autodiscernimento consciencial, há sempre a condição indiscutivelmente
melhor, de consenso, a qual devemos preferir no desenvolvimento dos esforços, seja na condição
de investidor(a) menor ou maior na proéxis pessoal conforme o período existencial.

8154

Enciclopédia da Conscienciologia

Opções. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 8 variáveis onde qualquer conscin com
autodiscernimento comum pode apontar a opção mais ideal ou almejável e desafiadora em relação
a outras menos desejáveis:
1. Policarmalidade. A vivência no universo da egocarmalidade ou da policarmalidade?
A vivência ideal, de maior maturidade consciencial, é a policarmalidade.
2. Tares. O desempenho com a tacon ou com a tares? O desempenho ideal é o da tares.
3. Participação. A pesquisa pessoal participativa ou não-participativa? A pesquisa ideal
é a participativa.
4. Grupalidade. A tarefa pessoal, independente, ou grupal, em equipe? A tarefa pessoal
ideal é aquela em grupo.
5. Disponibilidade. A disponibilidade pessoal esporádica ou com dedicação em tempo
integral permanente? A disponibilidade pessoal ideal é a permanente, se for possível, através do
vínculo consciencial.
6. Inteligência. A vivência mais inteligente é pelo dinheiro, ou seja, a Economia, ou pelas ideias, ou seja, a Conscienciologia? A vivência mais inteligente ideal é pelas ideias libertárias
ou por intermédio da defesa, consolidação e ampliação das verdades relativas de ponta (verpons).
7. Geografia. A vida cotidiana desenvolvida na tranquilidade da fazenda, dentro da
omissão, não raramente, deficitária, em função do isolamento excessivo, ou no holopensene
crítico na frente de batalha autevolutiva da cidade? A cotidianidade ideal é no lugar onde nos movemos e constatamos a produção de acontecimentos evolutivos na cidade ou em meio à vida urbana (urbanita).
8. Geoenergética. A experiência em relação à Natureza com a geoenergia direta ou indireta? A relação ideal com a Natureza é a direta, dentro da vida rural, mas junto à cidade média.
Exequibilidade. Contudo, pode-se questionar: tais procedimentos teoricamente ideais
são exequíveis na vida prática moderna, nesta tumultuada Era da Aceleração da História? A resposta objetiva, lógica e indiscutível é única: sim. Vamos aos fatos.
Cooperação. Os trabalhos de cooperação fundamentados nos princípios da Conscienciologia, ao modo dos projetos de campi dos Grupos de Pesquisas da Consciência (GPCs) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), e a vivência direta, laboratorial,
já possível, e de resultados sadios evidentes, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC), em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, e em outras Instituições Conscienciocêntricas (ICs)
viabilizam tais procedimentos.
CEAEC. No Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o voluntário, mulher ou homem monodotado ou tridotado consciencial, já pode viver a policarmalidade, desempenhando
a proéxis pessoal com estas 8 vantagens, aqui listadas na ordem natural de acordo com a qualidade das injunções intrafísicas:
1. Praticidade. Tarefas de esclarecimento (tares) continuadas, inclusive a tenepes vivendo entre dezenas de outros praticantes, se quiser, para o resto da vida humana (lifetime, radicação vitalícia na Cognópolis).
2. Flexibilidade. Transpirando em grupo com a própria flexibilidade holochacral
e o exemplo – levando outras conscins às próprias reflexões e decisões – no holopensene grupal
da equipe de trabalho voluntário.
3. Integralidade. Com dedicação em tempo integral (full time) permanente.
4. Comunidade. Na frente de trabalhos integrados da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI).
5. Universalidade. Com 3 fronteiras (poliglotismo) e membros da população de 73
etnias a caminho da diluição no universalismo, através do Cone Sul, Tríplice Fronteira (Trifron)
e Mercosul.
6. Construtividade. Onde o(a) residente, se quiser, vive em contato direto com a geoenergia em construções térreas, isoladas, se quiser não tendo nem quinas agudas, degraus ou escadas, mas construindo corrimões, rampas e amuradas.
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7. Especificidade. Dispondo de laboratórios específicos, individuais e separados para as
aquisições das autopesquisas conscienciais. Há 17 laboratórios em pleno funcionamento.
8. Utilidade. Tudo isso vivido ou executado através de medidas conscienciométricas sofisticadas e atos profiláticos úteis contra o porão consciencial da pessoa adulta.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desafio da proéxis, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
3. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
4. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
5. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
6. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
7. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.

AS CONDIÇÕES MAIS PREDISPONENTES À CONSECUÇÃO
DA PROÉXIS PESSOAL, NO TERCEIRO MILÊNIO, SOBREVÊM, EM GERAL, A PARTIR DA DUPLA EVOLUTIVA,
EM DETERMINADA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA.
Questionologia. Você está a par da vida conscienciológica intensa das Instituições Conscienciocêntricas (ICs)? Além da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI), em Foz do Iguaçu, o leitor (ou leitora) conhece outros locais, em 2006, próprios para
a autovivência da maxiproéxis (grupal), com inteligência evolutiva (IE), sem patopensenes carregados?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 53, 71, 75, 227 e 230.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 43, 88 e 218.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 132, 401, 498, 978, 1.006 e 1.064.
4. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 126.
5. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 5 a 139.
6. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 99.
7. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 31 e 109.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 609 a 616.
9. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 46, 128 e 150.
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DESAFIO PROFISSIONAL
(DESAFIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desafio profissional é a incitação, estímulo, chamamento ou impulso específico ante aparente obstáculo ou extrema provocação apresentada à conscin, homem ou mulher, quando no front do labor diário, instigando-a à autossuperação e / ou aquisição de neo-habilidades ou trafores úteis ao desempenho da função.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação;
falta‖. O termo afiar deriva do idioma Português Antigo, afiar, ―afiançar; manter fidelidade com
alguém‖, e este do idioma Latim, fidere, ―fiar-se; confiar‖. A palavra desafio surgiu no Século
XV. O vocábulo profissional procede também do idioma Latim, professio, ―ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; ação de professar, de ensinar; profissão; exercício;
ocupação; emprego‖. Apareceu em 1803.
Sinonimologia: 1. Repto profissional. 2. Estímulo profissional. 3. Incitação profissional. 4. Instigação profissional.
Neologia. As 3 expressões compostas minidesafio profissional; maxidesafio profissional
e megadesafio profissional são neologismos técnicos da Desafiologia.
Antonimologia: 1. Comodismo profissional. 2. Desencorajamento profissional. 3. Estagnação profissional.
Estrangeirismologia: o ponto de upgrade instigando as autorreciclagens; o front do desafio; o strong profile na qualidade dos desempenhos assistenciais; o self-commitment quanto
à proéxis grupal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao empenho na superação de autodesafios.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desafio:
neossinapses ativadas. Desafio exige criatividade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; o desafio em ouvir os
mais experientes sem contrapensenizar.
Fatologia: o desafio profissional; a integração inicial com o neoambiente e a neoequipe;
a sondagem do público-alvo; a interação sobre as neoatividades a serem desempenhadas; a atenção focada no propósito desafiador; a aceitação das mudanças propostas pelos compassageiros;
o pente fino minucioso inicial para identificar a mudança necessária; a eliminação de bagulhos
energéticos; a manutenção da organização física diária no ambiente do labor; a situação inusitada
e a ideia criativa; o planejamento de estratégias; os planos de ação; os desafios no atendimento às
prioridades; o bom senso e coerência nas ações diárias; a autoconfiança nas próprias decisões;
a liderança interassistencial; a ética profissional; as experiências acumuladas em trabalhos anteriores; a manutenção do bom humor; a simplicidade autêntica geradora de empatia; os desafios na
flexibilidade das ações diárias; os gargalos evolutivos ultrapassáveis; os desafios na convivialidade sadia com clareza dos próprios direitos e deveres; o senso pessoal de aproveitamento máximo das oportunidades evolutivas; as autorreciclagens desafiadoras; o autoinvestimento contínuo
na intelectualidade; a recomposição das interprisões grupocármicas; os acertos desafiadores das
contas seculares; as dificuldades ultrapassáveis; o somatório de esforços na obtenção de metas
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grupais; a manutenção do exemplarismo assistencial; a maturidade consciencial da interassistencialidade; os desafios na manutenção do autodomínio energético.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as assimilações energéticas (assins); o auxílio invisível do amparo
extrafísico de função; a reurbanização intra e extrafísica; a atenção aos fatos e parafatos; o tenepessismo 24 horas; a confiança na equipin e equipex; o Curso Intermissivo (CI); a projeção lúcida
(PC) assistencial; o desafio do autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autodeterminação; o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo metas proexológicas–oportunidades evolutivas; o sinergismo desafio-ousadia; o sinergismo desafio evolutivo–autenfrentamento; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética fortalecendo o exemplarismo no labor; o sinergismo dos trafores no gerenciamento da vida profissional; o sinergismo bagagem individual–bagagem grupal.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos guiando as autorreflexões sobre a mudança; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio cosmoético da conduta padrão de elogiar em público e criticar em particular; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autaceitação dos desafios laborais no cotidiano; o princípio das afinidades com os compassageiros evolutivos.
Codigologia: o código de valores pessoais; as regras do código de etiqueta social;
a qualificação e o emprego do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de ética profissional; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da recuperação de cons; a teoria do megafoco profissional; a teoria da evolução através dos autesforços; a teoria da autossuperação evolutiva; a teática da interassistencialidade; a teática da autovigilância parapsíquica; a teática do estado vibracional
antes, durante e após o labor diário.
Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); as técnicas de autorganização; a eleição da melhor técnica para o momento específico; a aplicação das técnicas da
gestão no dia a dia; a técnica da melhoria contínua do ambiente do labor; a técnica do enfrentamento do mal estar; a técnica da circularidade aplicada aos desafios profissionais e evolutivos.
Voluntariologia: o desafio das recins e recéxis promovidas na atuação do voluntariado
conscienciológico; o desafio do paravoluntariado em tempo integral; o “vamos em frente”aplicado aos desafios do voluntariado nas ICs; a zona de desconforto sadia do voluntariado conscienciológico automotivado aos desafios evolutivos; o vínculo conscienciológico do voluntariado;
o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Evolução
Consciencial.
Efeitologia: o efeito otimizador do planejamento das atividades; a autovalorização enquanto efeito do enfrentamento do problema aparentemente sem solução; os efeitos imediatos da
própria exteriorização das energias no ambiente laboral; a força da mudança gerando efeitos interassistenciais; o efeito do aproveitamento das companhias evolutivas; os efeitos do amparo de
função nas atividades do labor; o efeito da realização encorajadora de novos desafios.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins; as reciclagens das retrossinapses estagnadoras abrindo espaço para neossinapses avançadas; a conquista de neossinapses
evolutivas; as neossinapses necessárias às novas funções desempenhadas diariamente; a cons-
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trução de neossinapses através da autorreflexão; as neossinapses continuadas resultantes das
autopesquisas; a neocarreira criando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo de desafios autevolutivos progressivos inevitáveis e intransferíveis;
o ciclo planejar-realizar; o ciclo de desafios dos reencontros grupocármicos nos ambientes laborais; o ciclo autorganização-produção; o ciclo aprender-ensinar; o ciclo desafiador da recin na
consecução do desafio profissional; o ciclo novos desafios–crises de crescimento–fortalecimento
de trafores.
Enumerologia: a condição desafiadora da reestruturação do labor; a condição desafiadora de antever as neoportunidades; a condição desafiadora em avaliar as prioridades; a condição desafiadora dos esforços diários; a condição desafiadora de compartilhar tarefas; a condição
desafiadora na aglutinação de pessoas; a condição desafiadora da criatividade aliada à resolução
de problemas.
Binomiologia: o binômio desafio-solução; o binômio admiração-discordância; o binômio emprego dos trafores–superação dos trafares; o binômio conscin-trator–conscin-reboque;
o binômio ensino-aprendizagem; o binômio erro-acerto; o binômio problema-solução.
Interaciologia: a interação trabalho desafiador–trabalho motivador; a interação tábula
rasa–abertismo consciencial; a interação multidimensional da paraconvivência grupocármica;
a interação workaholism-adoecimento; a interação competitividade profissional–egocentrismo
desnecessário; a interação companhias intrafísicas–companhias extrafísicas; a interação êxito na
proéxis–êxito na profissão–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a interação novos desafios–
–estresse positivo.
Crescendologia: o crescendo aportes–retribuições assistenciais; o crescendo domínio
somático–domínio–energético–domínio pensênico; o crescendo idealizar-realizar; o crescendo
gargalo ultrapassagem do gargalo–satisfação profissional; o crescendo autoconfiança-autossuficiência; o crescendo dos autodesafios na produção laboral continuada; o crescendo no valor dado a cada novo aprendizado.
Trinomiologia: o trinômio neoideias-neoempreendimentos-neossinapses; o trinômio
vontade-intenção-autorganização; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio autoposicionamento–autoliderança proexológica–exemplarismo; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio dissabor-desafio-destrave; o trinômio avaliação-decisão-deliberação.
Polinomiologia: o polinômio desafio-planejamento-esforço-vitória; o polinômio autoconfiança-proatividade-autodeterminação-realização; o polinômio sorriso acolhedor–apresentação pessoal–profissionalismo–boa impressão inicial; o polinômio formação acadêmica–abertismo–assistência–profissionalismo; o polinômio autassistência–higidez holossomática–desempenho profissional–resultados interassistenciais; o polinômio raro profissional polivante–multidotado–versátil–megafocado; o polinômio autoconhecimento-autoconfiança-autodecisão-ação.
Antagonismologia: o antagonismo convivência sadia / convivência doentia; o antagonismo miniproéxis / maxiproéxis; o antagonismo teoria / prática; o antagonismo valores pessoais
/ valores sociais; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo ficar aquém nos autodesempenhos / ir além dos desafios autevolutivos.
Paradoxologia: a condição paradoxal de o detalhe insignificante poder causar consequências significativas; o paradoxo assistencial da impactoterapia realizada com discrição e suavidade; o paradoxo acúmulo de experiência–dúvida constante; o paradoxo de os atos comunicarem mais se comparados a mil palavras; o paradoxo da desistência profissional pelo excesso
de dedicação ao trabalho; o paradoxo convivialidade desafiadora–oportunidade assistencial.
Politicologia: a assistenciocracia; a decidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia;
a cosmoeticocracia; a reciclocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desafio profissional; a lei de responsabilidade do mais lúcido perante o grupo laboral; as leis de causa e efeito; a lei do autodeterminismo
evolutivo; as leis da evolução grupal; a lei da retribuição do neoaprendizado.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a decidofilia; a autorganizaciofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a autocognociofilia.
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Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a recexofobia; a riscofobia; a fobia ao fracasso;
a criticofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a profilaxia da síndrome de burnout mediante o workaholism; a superação da síndrome da insegurança; a superação da síndrome da
autovitimização; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do empregado; a evitação da
síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a intelectomania; a mania de nunca estar pronto para enfrentar os desafios;
a neutralização da fracassomania profissional; a mania de querer tudo do ―meu‖ jeito; a prevenção da mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento das necessidades evolutivas; a profilaxia da egomania; a mania de postergar decisões; a mania de atropelar as coisas.
Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforços.
Holotecologia: a desafioteca; a decidoteca; a consciencioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Desafiologia; a Coerenciologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia;
a Cosmovisiologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens autodeterminatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesafio profissional = as dissonâncias a serem superadas na profissão ou labor diário, capazes de promover a manifestação de minitrafor; maxidesafio profissional
= as dificuldades da profissão ou do labor diário capazes de promover a aquisição de traço faltante (trafal); megadesafio profissional = os obstáculos da profissão ou do labor diário promotores de
reciclagens capazes de impulsionar a potencialização de megatrafor.
Culturologia: o descarte da cultura da autocorrupção; a cultura do “todo mundo faz”;
a cultura da organização do labor; a cultura da autopriorização; a cultura das neoideias; a cul-
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tura do melhor desempenho profissional; a cultura da evitação do desperdício das oportunidades.
Traforologia. De acordo com a Consciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem alfabética 18 trafores ou condições favoráveis quanto à superação dos desafios no labor diário:
01. Autenergeticidade: a autovivência e prática energética; o EV restaurador.
02. Autenticidade: a admissão das dificuldades; a busca de conhecimento e opiniões
dos mais experientes no assunto.
03. Autesforço: a autogestão das metas estabelecidas; o cumprimento das metas desafiadoras.
04. Autocontrole: a compreensão e domínio pensênico perante as heteroimaturidades.
05. Autodiscernimento: o momento exato da tomada da decisão; o bom senso; o bom
humor.
06. Autopesquisa: a utilização de planilhas de autavaliação quanto à pensenidade e os
desconfortos na profissão, a fim de criar estratégias para melhor desempenho.
07. Autorganização: o planejamento pessoal; o estudo estratégico; a vigilância constante ao bom andamento do trabalho; a evitação da desorganização.
08. Convivialidade: a ajuda mútua; a transparência nas decisões; os laços afetivos
sadios com os compassageiros evolutivos.
09. Cosmoeticidade: as posturas cosmoéticas; a coerência; a honestidade; o exemplarismo nas ações.
10. Curiosidade: a curiosidade na aquisição de novas experiências profissionais.
11. Energeticidade: a energia consciencial empática, assistencial e sadia na condição de
cartão de visitas.
12. Evolutividade: a valorização evolutiva dos desafios; as posturas e ações exemplaristas.
13. Inteligência evolutiva (IE): o aprendizado e adaptação fácil às situações cotidianas.
14. Interassistencialidade: as trocas de experiências sem egos; a ajuda mútua nas dificuldades; a postura aglutinadora.
15. Intermediação: a intercessão em conflitos do grupo objetivando concórdia.
16. Neofilia: a busca de neoconhecimentos priorizando o desempenho profissional.
17. Ortopensenidade: a qualidade autopensênica; a benignopensenidade.
18. Proexidade: a obtenção do completismo em cada experiência proexogênica oportunizada nos desafios profissionais.
Caracterologia. No âmbito da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética
5 subcategorias encontradas no desafio profissional:
1. Autossuperador: a superação de trafares e aquisição de trafais ultrapassando os gargalos evolutivos.
2. Completista: o cumprimento dos deveres e paradeveres durante a estadia temporária
em cada oportunidade profissional.
3. Interassistencial: a empatia interconsciencial; o cultivo das amizades raríssimas; os
reencontros grupais promotores de interassistência.
4. Motivacional: o ânimo produtivo; o cuidado com a saúde somática e consciencial.
5. Organizador: a manutenção da autorganização e da organização do ambiente de trabalho.
Patamares. Sob a ótica da Proexologia, na condição incessante de evolução, eis, em ordem lógica, 2 patamares a serem conquistados pela conscin mais lúcida quanto a consecução da
autoproéxis desafiadora:
1. Desafio pessoal: as recins exigindo desenvolvimento de neossinapses, mudança drástica de hábitos e alterações profundas das rotinas. Tais transformações exigem períodos específicos de tempo (Cronêmica).
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2. Desafio profissional: o saldo profissional sadio contribuindo para a FEP; a profissão
escolhida durante o Curso Intermissivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desafio profissional, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
02. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
03. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
06. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
07. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
08. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
09. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
10. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
11. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.
12. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

AS ESTRATÉGIAS DE AUTENFRENTAMENTO APLICADAS
NO DECORRER DOS DESAFIOS PROFISSIONAIS VIVENCIADOS TRADUZEM O REAL PATAMAR DE DISCERNIMENTO
E INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA DA CONSCIN MAIS LÚCIDA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os desafios profissionais? Amplia
as autocapacitações ou desperdiça as oportunidades?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 43, 88 e 218.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 574.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 9 a 11
e 95 a 97
4. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 75 e 76.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 683 a 688

L. P. S.
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DESAFIO VERBETOGRÁFICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desafio verbetográfico é o ato ou efeito de a conscin lúcida, homem ou
mulher, aceitar a provocação cosmoética de escrever verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, na condição de coautoria, com foco no autodesassédio mentalsomático, capaz de expandir
a interassistência, aumentar a cosmovisão, a polimatia, a erudição, e possibilitar a conquista de
novo patamar de manifestação consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O termo afiar deriva do idioma Português Antigo, afiar, ―afiançar; manter fidelidade com alguém‖, e este do idioma Latim, fidere, ―fiar-se; confiar‖. O vocábulo desafiar apareceu no Século
XIII. A palavra desafio surgiu no Século XV. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum,
―palavra; vocábulo; termo; expressão‖, opondo-se a res, ―coisa; realidade‖. Surgiu em 1279.
O sufixo ete, ―diminutivo‖, apareceu no Século XV. O vocábulo verbete surgiu em 1881.
O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphé, ―escrita; escrito; convenção;
documento; descrição‖.
Sinonimologia: 1. Desafiação verbetográfica. 2. Estímulo verbetográfico. 3. Instigação
verbetográfica. 4. Repto verbetográfico. 5. Provocação verbetográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas desafio verbetográfico básico, desafio verbetográfico intermediário e desafio verbetográfico avançado são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Esquiva verbetográfica. 2. Inércia verbetográfica. 3. Desestímulo
verbetográfico. 4. Autexclusão verbetográfica. 5. Desinteresse verbetográfico. 6. Provocação
psicossomática.
Estrangeirismologia: o upgrade mentalsomático; o front da verbetografia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade mentalsomática.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desafio gera desafio. Desafio exige movimento. Enciclopédia: desafio lexicográfico.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente à fartura de oportunidades desperdiçadas
pelo intermissivista não empenhado na verbetografia: – Sentado em pote de ouro a pedir esmolas.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema, enfatizando a mudança de patamar de manifestação consciencial após escrita do verbete: – A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original (Albert Einstein, 1879–1955).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autenfrentamento verbetográfico; a superação
do holopensense pessoal estagnado; a mudança de bloco holopensênico; o holopensene pessoal
mentalsomático; o holopensene da Conscienciologia; a grafopensenidade interassistencial; o holopensene enciclopédico; o holopensene da determinação pessoal; a retilinearidade pensênica; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade.
Fatologia: o desafio verbetográfico; o posicionamento verbetográfico; a crise de crescimento verbetográfica; a passagem do gargalo verbetográfico; a saída da zona de conforto; o autenfrentamento; o desconforto anticosmoético da postergação; a chamada à responsabilidade proexológica; as otimizações do espaço físico favorecendo o trabalho mentalsomático; a priorização
da escrita do verbete; a autorganização indispensável; a autopesquisa inevitável; a aceleração das
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reciclagens intraconscienciais; a autocoerência; o emprego dos atributos mentaissomáticos; o enciclopedismo; a erudição; a polimatia; a autoinclusão verbetográfica; a mudança de patamar na
manifestação consciencial; a dinamização das resoluções de pendências pessoais; as pistas para
o autorrevezamento multidimensional; a autossuperação mentalsomática; o autodessasédio mentalsomático; a autoconsciencioterapia verbetográfica; a oportunidade da interassistência mentalsomática; a preparação para desafios cosmoéticos maiores; o prazer do labor mentalsomático; o taquipsiquismo; a retribuição dos aportes proexológicos; o senso de pertencimento à megagescon
grupal da Conscienciologia; a Conformática Verbetográfica; o ato de embarcar no ―trem‖ verbetográfico; o apoio do Programa Verbetografia; a publicação do Manual de Verbetografia; o verbete Verbete; a chapa verbetográfica; as fórmulas formais; os verbetes já publicados e defendidos
facilitando o desafio do primeiro verbete pessoal; o desafio do exemplarismo verbetográfico;
o detalhismo e a exaustividade interassistencial nos verbetes; o minicompléxis verbetográfico do
primeiro verbete escrito.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atuação dos amparadores extrafísicos nas inspirações verbetográficas; a assistência promovida através dos campos energéticos do trabalho verbetográfico; o desenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático; a ativação do coronochacra; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o incremento bioenergético com a escrita do verbete; a pressão extrafísica das consciexes patológicas; a representatividade multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação-autorganização-autodisciplina; o sinergismo desafiador autoinclusão verbetográfica–autorrevezamento multiexistencial mentalsomático; o sinergismo dos atributos mentaissomáticos em prol da escrita verbetográfica; o sinergismo mentalsoma-cérebro-paracérebro.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do aqui-agora-já.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código do exemplarismo pessoal
(CEP); o código das prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria dos gargalos.
Tecnologia: a técnica assistencial do “cadê o verbete?”; a técnica didática do aprender
a fazer, fazendo; a técnica das 50 vezes mais.
Voluntariologia: a ampliação da capacitação do voluntariado através do exercício
mentalsomático da verbetografia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia;
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Holociclo;
o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Proexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verbetólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito cosmoético do autencantoamento verbetográfico; o efeito imediato
da mudança do bloco pensênico ao iniciar a escrita; o efeito parapsíquisco do trabalho mentalsomático; o efeito do verbetorado; o efeito das diferentes abordagens dos verbetógrafos ampliando a Cosmovisiologia da Enciclopédia da Conscienciologia.
Neossinapsologia: as neossinapses estabalecidas a partir da Conformática Verbetográfica; as neossinapses favorecidas, reforçadas e consolidadas pelo detalhismo e exaustividade na
elaboração do verbete.
Ciclologia: o ciclo mentalsomático priorização-autorganização-produção-motivação;
o ciclo de desafios autevolutivos progressivos, inevitáveis e intransferíveis.
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Binomiologia: o binômio desafio-solução; o binômio intermissivista-megagescon; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio emprego dos trafores–superação dos trafares.
Paradoxologia: o paradoxo de a possibilidade da autoinclusão na Enciclopédia da
Conscienciologia, favorecida pelas técnicas verbetográficas, poder não ser suficiente para motivar os neoverbetógrafos.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do sinergismo; a lei do contágio e do exemplarismo; a lei básica da interassistência interconsciencial onde o mais experiente, menos doente,
assiste o menos experiente, mais doente.
Filiologia: a bibliofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a grafofilia; a pesquisofilia; a autopesquisofilia; a neuroconscienciofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a debatofobia; a argumentofobia; a grafofobia;
a verbetografofobia; a bibliofobia; a autopesquisofobia.
Mitologia: o mito de ainda não estar pronto para escrever o verbete pessoal.
Holotecologia: a desafioteca; a cognoteca; a autexperimentoteca; a teaticoteca; a proexoteca; a lexicoteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Decidologia;
a Intraconscienciologia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Autoconsciencioterapia;
a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Priorologia; a Autorrevezamentologia; a Proexologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o autor de livro; o leitor; o neoverbetógrafo; o verponista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a professora; a autora de livro; a leitora; a neoverbetógrafa; a verponista.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus;
o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desafio verbetográfico básico = a escrita do primeiro verbete pessoal para Enciclopédia da Conscienciologia; desafio verbetográfico intermediário = a produção de até
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50 verbetes pessoais para a Enciclopédia da Conscienciologia; desafio verbetográfico avançado
= a produção continuada e ilimitada de verbetes pessoais para a Enciclopédia da Conscienciologia.
Culturologia: os desafios culturais escolares; as gincanas multiculturais; os desafios
culturais empresariais; a cultura do dessassédio mentalsomático; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura do detalhismo interassistencial; a cultura da verbetografia conscienciológica;
a cultura da autossuperação.
Taxologia. No contexto da Mentalsomatologia, eis, em ordem alfabética, 20 exemplos
ilustrativos de desafios pertinentes à escrita do verbete, indicados para reflexão da conscin interessada na obtenção do sucesso no desafio verbetográfico:
01. Autoconfiança intelectual. O desafio da segurança na própria capacidade intelectual, condição indispensável para a manutenção do trabalho mentalsomático.
02. Autodesassédio mentalsomático. O desafio de empregar estrategicamente, os atos
mentaissomáticos de analisar, argumentar, avaliar, classificar, comparar, concluir, criticar, definir,
descrever, enumerar, esquematizar, exemplificar, explicar, interpretar, relacionar, sintetizar.
03. Autoinclusão verbetográfica. O desafio da decisão em participar de megagescon
grupal.
04. Autorganização. O desafio da preparação do material para leitura, do roteiro das
pesquisas, do planejamento das etapas da escrita, da escolha do local e do horário de trabalho, da
disciplina, da fidelidade à agenda pessoal.
05. Autorrevezamento. O desafio da lucidez quanto à importância holobiográfica dos
rastros mentaissomáticos deixados na Enciclopédia da Conscienciologia.
06. Cérebro. O desafio do uso do cérebro em alto nível, ampliando as conexões sinápticas e parasinápticas, favorecendo o desenvolvimento dos atributos mentaissomáticos.
07. Completismo. O desafio da conclusão da escrita e da defesa do verbete pessoal fundamentado na inexistência de meio verbete.
08. Criatividade. O desafio da criatividade científica na descoberta da estilística pessoal do neoverbetógrafo.
09. Despojamento pessoal. O desafio da eliminação dos melindres quanto à autexposição do microuniverso consciencial na escrita e na defesa do verbete.
10. Detalhismo verbetográfico. O desafio da aplicação da hiperacuidade, explorando
as minúcias nas linhas argumentativas, sem perder o alcance da cosmovisão.
11. Exaustividade. O desafio da paciência pesquisística na investigação e no aprofundamento técnico e intencional do tema abordado.
12. Interassistência. O desafio crescente da compreensão da redação interassistencial.
13. Lexicografia. O desafio na utilização técnica das palavras, no uso dos dicionários
e na ampliação do dicionário analógico pessoal.
14. Neofilia. O desafio do abertismo consciencial exigindo adaptação constante aos novos enfrentamentos cosmoéticos desencadeados a partir da escrita do verberte.
15. Perseverança. O desafio na persistência dos esforços sinérgicos determinando
a ação verbetográfica.
16. Prioridade. O desafio do autoposicionamento firme quanto à escrita do verbete pessoal não admitindo a mudança na prioridade até a conclusão.
17. Produtividade. O desafio da produção continuada, com metas estabelecidas e atingidas, até a conclusão do verbete.
18. Retilinearidade pensênica. O desafio da manutenção do foco da pensenidade no tema central do verbete.
19. Traforismo. O desafio da utilização dos trafores ociosos, muitas vezes desconhecidos.
20. Verponologia. O desafio da proposição de neoideias, neoconceitos e neoconstrutos
técnicos.
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Caracterologia. De acordo com a Autoconscienciometria, eis, em ordem alfabética, 3 tipos de gagarlos pessoais à escrita verbetográfica, indicados para identificação, mensuração e implementação de estratégias cosmoéticas de autossuperação:
1. Emocionais: a neofobia; os apriorismos; o medo da autexposição; os trafores ociosos; a procrastinação; as incoerências pessoais; as abordagens emocionais; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a vontade fraca.
2. Intelectuais: a preguiça mental; a dispersão mental; a baixa erudição; a inexperiência
no autorado; a falta de criatividade; a memória deficitária; a dificuldade em escrever; a inibição
intelectual; o bradipsiquismo.
3. Parapsíquicos: o descaso no trabalho com as energias; a dificuldade nas desassimilações energéticas; as intrusões holopensênicas; os autassédios e os heterassédios interconscienciais; o autassédio mentalsomático.
Paraprofilaxiologia. Segundo a Proexologia, o aproveitamento do desafio verbetográfico, enquanto oportunidade da autoinclusão verbetográfica e autorrevezamento multidimensional,
pode prevenir, no próximo período intermissivo, a condição desconfortável da melex.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desafio verbetográfico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autoconsciencioterapia verbetográfica: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
06. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
07. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
09. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Redação interassistencial: Grafopensenologia; Homeostático.
12. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.
13. Verbetarium: Enciclopediologia; Homeostático.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.

A ACEITAÇÃO DO DESAFIO VERBETOGRÁFICO OPORTUNIZA O AUTODESASSÉDIO MENTALSOMÁTICO E DEMONSTRA A MATURIDADE DO INTERMISSIVISTA EMPENHADO
NO INCREMENTO DE NEOSSINAPSES GRAFOPENSÊNICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está pronto(a) para aceitar o desafio cosmoético
da escrita do verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia? Já identificou quais as estratégias cosmoéticas para autossuperação dos gargalos pessoais?
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
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DESAMARRAÇÃO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desamarração é o ato ou efeito de desamarrar ou de desfazer as amarras,
correntes, ligações, nós apertados ou grilhões entre realidades, consciências ou objetos fortemente
cingidos ou imantados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O termo amarrar vem do idioma Holandês,
aenmarren, ―atar‖, pelo idioma Francês, amarrar, ―prender com amarras‖. Apareceu no Século
XIV.
Sinonimologia: 1. Desamarradura. 2. Desatamento. 3. Desatarraxamento; desatrelamento. 4. Descompromisso.
Neologia. As duas expressões compostas minidesamarração e megadesamarração são
neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Amarração. 2. Atarraxamento; atrelamento. 3. Enrodilhamento.
4. Compromisso.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorrecexibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da renovação evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a desamarração; o desatarraxamento; o desatamento; o descompromisso; a libertação; a soltura; as ataduras; as junções entre as coisas; os travões existenciais fixados; as sujeições pessoais; os encoleiramentos; a vivência de mãos atadas; os laços materiais; a amarra
principal; a solidez das amarras; a complexidade das amarras grupais; as conexões das amarras
pessoais; as amarras derivadas; as amarras dos laços profissionais; as obrigações das amarras; as
amarras dos conchavos negativos; a prisão por laços morais; a ancoragem positiva ou negativa da
vida pessoal; o restringimento intrafísico da conscin; a inseparabilidade grupocármica; o preço do
desligamento das amarras; a flexibilidade intraconsciencial; o vínculo empregatício; o vínculo
consciencial; a filiação ao clube; o amalgamento interpessoal das tendências; o entrelaçamento interpessoal dos propósitos; a interfusão social das intenções; a coesão das partes no todo; as categorias das alianças; a bissociação evolutiva; a desassociação regressiva.
Parafatologia: a amarração do psicossoma ao soma; o cordão de prata; a fixação da
consciex à vida intrafísica; a amarração pessoal ao fole dos pulmões do corpo humano; a projetabilidade lúcida (PL) como sendo desamarração temporária.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da grupalidade.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
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Holotecologia: a socioteca; a abjuncioteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Duplologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;
a Evoluciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia;
a Autofocologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin acorrentada; a isca humana inconsciente;
a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convivator; o Homo sapiens
conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens plenus; o Homo sapiens proexologus;
o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens amicator; o Homo
sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesamarração = o ato de deixar de fumar em definitivo (evitação do
suicídio lento); megadesamarração = o ato de deixar a vida ilícita da marginália (auto e heterocorrupção) em definitivo (eliminação da interprisão grupocármica).
Culturologia: as lavagens subcerebrais dos idiotismos culturais.
Amarras. Dentro da Experimentologia, as amarras na vida humana podem ser classificadas em 2 tipos básicos:
1. Amarra sadia: o apoio, o suporte, a proteção, a garantia, a segurança, a dupla evolutiva.
2. Amarra doentia: o autassédio, o heterassédio, a prisão, a autossujeição, a insegurança, a máfia.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, o cotejo
de 25 amarrações, e as respectivas desamarrações, na vida intra e extrafísica da conscin, homem
ou mulher, merecedoras de atenta observação:
Tabela – Cotejos Amarrações-Desamarrações
Nos

Amarrações Conscienciais

Desamarrações Conscienciais

01.

Assédio interconsciencial antigo

Desassédio interconsciencial

02.

Assimilação simpática (assim)

Desassimilação simpática (desassim)

03.

Autismo, timidez, inibição

Extroversão, interlocução, desinibição

04.

Autoculpa, melancolia intrafísica

Consciência limpa, euforia intrafísica

05.

Autodependência bioquímica

Autodesintoxicação permanente
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Nos

Amarrações Conscienciais

Desamarrações Conscienciais

06.

Casamento, prole, dependentes

Divórcio, desquite, separação

07.

Coleira social (por exemplo, clube)

Desembaraço social

08.

Contrato firmado, assinado

Rescisão de contrato registrada

09.

Doença pessoal, crônica, prótese

Saúde pessoal, órtese, Imunologia

10.

Empatia, rapport, afinidade

Antipatia, desafeição, hostilidade

11.

Emprego público ou privativo

Negócio profissional pessoal

12.

Genética, família nuclear, sobrenome

Paragenética pessoal ascendente

13.

Ignorância, apedeutismo

Estudo, formação cultural

14.

Incompetência técnica

Profissionalismo ativo

15.

Interiorose, apriorismose

Universalismo, abertismo consciencial

16.

Interprisão grupocármica

Livre arbítrio pessoal aberto

17.

Paixão, sideração, adoração

Reflexão, autodiscernimento

18.

Partido político (prócer)

Independência ideológica pessoal

19.

Pobreza material (despossuído)

Disponibilidade financeira (abonado)

20.

Prisão, detenção, algemas

Soltura, liberdade pessoal, superação

21.

Promessa, palavra dada

Cumprimento da promessa

22.

Segredismo, dissimulação, solércia

Transparência, Glasnost, autenticidade

23.

Sequestro, rapto, cativeiro

Libertação do cativeiro, superação

24.

Sociedade comercial, razão social

Dissolução da sociedade ou empresa

25.

Sujismundismo cronicificado pessoal

Higiene, Autoparaprofilaxiologia

Dependências. Do ponto de vista da Parapatologia, dentre as piores amarrações doentias da conscin, não pode ser esquecida, e analisada em primeiro lugar, a autodependência bioquímica aos tóxicos (álcool, fumo, maconha, cocaína e outras drogas pesadas), aos medicamentos estimulantes (farmacodependência) e aos alimentos condenáveis (obesidade, gastrossoma).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desamarração, em geral, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
3. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
4. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
5. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
6. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
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NO ENFRENTAMENTO DOS DESAFIOS DA PROÉXIS
E DAS RECICLAGENS, A PESQUISA DETALHISTA DAS
AMARRAÇÕES PESSOAIS, EM GERAL, NÃO PODE RACIONALMENTE SER ESQUECIDA PELA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você ainda vive preso a alguma amarração interconsciencial ou existencial? Tal amarração é pessoal ou grupal, antiga ou recente, evolutiva ou antievolutiva?
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DESAMBIÇÃO CARREIRÍSTICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desambição carreirística é a qualidade ou estado da conscin lúcida, homem ou mulher, de desprendimento, abnegação, desapego e renúncia em relação à própria carreira profissional exitosa, ainda vigente, mediante demanda prioritária da proéxis pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O vocábulo ambição provém do idioma Latim,
ambitio, ―ação de cercar; rodear; solicitação; manejo; lisonja; adulação; fausto; ostentação; elevada condição‖. Surgiu no Século XIII. A palavra carreira provém do idional Latim Vulgar, carraria, provavelmente redução da expressão via carraria, ―caminho para carros‖. Apareceu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 1. Desprendimento profissional. 2. Priorização proéxica. 3. Renunciamento laboral. 4. Desapego carreirístico. 5. Despojamento cosmoético. 6. Maxidissidência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo ambição:
ambicionada; ambicionado; ambicionar; ambicionável; ambicioneira; ambicioneiro; ambiciosa;
ambicioso; desambição; desambicionada; desambicionado; desambicionar; desambicionável; desambiciosa; desambicioso; maxidesambição; minidesambição.
Neologia. As 3 expressões compostas desambição carreirística; minidesambição carreirística e maxidesambição carreirística são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Apego à carreira. 2. Priorização da profissão. 3. Carreirismo. 4. Minidissidência.
Estrangeirismologia: o workaholism; o leitmotiv profissional; a evitação do trabalho enquanto tripalium; a selfesteem construída no meio laboral; a autolibertação das golden handcuffs.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Priorologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Carreira
evolutiva: megaprioridade. Desambição carreirística: megadecisão.
Coloquiologia: a conquista das burras cheias permitindo aposentadoria voluntária; a negação do fazer fama e deitar na cama.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do labor evolutivo; o holopensene da área profissional exercida; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
a superação da fôrma holopensênica auto-herdada.
Fatologia: a desambição carreirística; a escolha pelo sucesso evolutivo; a carreira assistencial; o dinheiro enquanto meio; a proéxis enquanto fim; a inteligência financeira aplicada;
o custo da proéxis; o fato de o desprendimento carreirístico não significar voto de pobreza; a carreira profissional em velocidade de cruzeiro interrompida de maneira voluntária; a resistência
sadia às seduções corporativas; a renúncia lúcida aos privilégios da função; a abdicação do poder;
as promoções de cargo; as gratificações na área financeira; o 13 o salário; as férias remuneradas;
o vale-refeição; o seguro-saúde; a aposentadoria sonhada; a previdência privada; o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); o preço pago ao abrir mão do cargo executivo; os colegas de profissão; o fato de passar mais tempo no trabalho em detrimento da convivência familiar; a hora do
cafezinho; a reunionite; os relatórios quilométricos; a pressão no cumprimento das metas da empresa; as horas-extras; os programas de demissão voluntária; o megafoco proéxico; o calculismo
cosmoético; o pé-de-meia proexogênico; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o desvio da profissão
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exitosa para o acerto da autoproéxis; a evitação do incompléxis; o pagamento do preço da verpon;
a inteligência evolutiva (IE) evidenciada na decisão crítica de pedir as contas do dream work, priorizando a maxiproéxis; a abnegação da carreira vitoriosa realizada pela dupla evolutiva; o vínculo consciencial; o fato de a profissão não ser necessariamente a proéxis pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o planejamento da
carreira profissional na intermissão; o paraclima organizacional; a planificação da carreira evolutiva prioritária no Curso Intermissivo (CI); o amparo de função no labor assistencial; as retroprofissões; o balanço multiexistencial orientando as escolhas laborais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo coragem evolutiva–renúncia cosmoética; o sinergismo
antecipar problemas–antecipar soluções; o sinergismo Mesologia-Decidologia; o sinergismo escala de valores pessoais–Manual das Prioridades Pessoais (MPP); o sinergismo liberdade-responsabilidade; o sinergismo livre arbítrio–livre escolha; o sinergismo aportes recebidos–aportes
conquistados.
Principiologia: o princípio da retribuição cosmoética; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de “quem tem projeto de vida não gasta dinheiro à toa”.
Codigologia: a opção pelo evolutivamente útil enquanto cláusula do código pessoal de
Cosmoética (CPC); o compromisso com a maxiproéxis evidenciado no código grupal de Cosmoética (CGC); o código de ética profissional honrado.
Teoriologia: a teoria do ócio criativo.
Tecnologia: a técnica de sair de cena no auge do sucesso; a técnica da omissão superavitária (omissuper) aplicada à despretensão profissional; a técnica do balanço existencial; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da madrugada; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do sobrepairamento
aplicada à carreira profissional; a técnica da poupança evolutiva.
Voluntariologia: o vínculo voluntário consciencial; o voluntariado cosmoético profissional; os voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos proexológicos da desambição carreirística; o efeito de orientar
a bússola intraconsciencial na direção da maxiproéxis grupal; os efeitos da autovivência das prioridades; o efeito da descensão voluntária do salto alto na carreira profissional.
Ciclologia: o ciclo enganoso crescer-estudar-namorar-casar-parir-trabalhar-aposentar
e somente então pensar na autevolução consciencial; o ciclo sementeira-colheita.
Enumerologia: a carreira militar; a carreira artística; a carreira religiosa; a carreira
desportiva; a carreira política; a carreira docente; a carreira evolutiva. As metas evolutivas; as
necessidades evolutivas; os aportes evolutivos; as profissões evolutivas; as soluções evolutivas; as
realizações evolutivas; os saldos evolutivos do currículo pessoal multiexistencial.
Binomiologia: o binômio profissão-proéxis; o binômio ideal profissional–ideal existencial; o binômio facilidades-mesmices; o binômio luxo-ostentação; o binômio sobriedade-maturidade; o binômio Manual da Proéxis–Associação Internacional da Programação Existencial
(APEX); o binômio desprendimento-assistência; o binômio competências profissionais–competências evolutivas.
Interaciologia: a interação realização profissional–realização existencial; a interação
mudança de cenário profissional–mudança de cenário existencial; a interação duplocurso–auto-
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didatismo permanente; a interação patológica expectativa-recompensa; a interação ônus decisório–bônus decisório; a interação gargalo–pedágio evolutivo; a interação otimizadora dos duplistas desambiciosos pela carreira intrafísica.
Crescendologia: o crescendo automonitoramento-autavaliação-autocorreção; o crescendo patológico supervalorização do trabalho–divórcio prenunciado; o crescendo altruísmo
egoísta–assistência inegoica.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio aportes-acertos-comquistas; o trinômio formação-carreira-materpensene; o trinômio família nuclear–família profissional–família consciencial; o trinômio princípios evolutivos–valores extrafísicos–metas proexológicas; o trinômio pagar o preço–bater o martelo–virar a mesa.
Polinomiologia: o polinômio estudo-trabalho-carreira-proéxis.
Antagonismologia: o antagonismo conscin miserê / conscin large; o antagonismo labuta patológica / labuta cosmoética; o antagonismo valor descartável / valor evolutivo; o antagonismo saída à francesa / saída cosmoética; o antagonismo conscin selfhealing / conscin workaholic; o antagonismo seletividade / exclusão; o antagonismo foco no lucro / foco na proéxis.
Paradoxologia: a inversão do paradoxo da esperteza.
Politicologia: a meritocracia.
Legislogia: a lei do retorno dos investimentos evolutivos.
Filiologia: a determinofilia; a decidofilia; a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a recexofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a laborfobia; a ergofobia; a voliciofobia; a superação da decidofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de burnout; o reverso da síndrome do hiperconsumismo; a esnobação cosmoética profilática à síndrome do ostracismo.
Mitologia: o mito da estabilidade na função pública; o mito do toque de Midas.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a traforoteca; a inventarioteca; a laboroteca; a recexoteca; a prioroteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autoinventariologia; a Retribuiciologia; a Conscienciometrologia; a Priorologia; a Autorganizaciologia; a Voluntariologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Exemplologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin altruísta.
Masculinologia: o anticarreirista; o workaholic; o funcionário de alto desempenho;
o proexista; o intermissivista; o poupador; o executivo; o corajoso; o autempreendedor; o estadunidense John Wood (1964–), autor do livro ―Saí da Microsoft para mudar o mundo‖; o sociólogo
italiano Domenico de Masi (1938–), propositor da ociosidade produtiva.
Femininologia: a anticarreirista; a workaholic; a funcionária de alto desempenho; a proexista; a intermissivista; a poupadora; a executiva; a corajosa; a autempreendedora.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
autopositor; o Homo sapiens exemplaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesambição carreirística = o altruísmo do voluntário da Conscienciologia priorizando a proéxis em detrimento da carreira profissional exitosa na área artística; maxidesambição carreirística = o altruísmo do voluntário da Conscienciologia priorizando a maxiproéxis em detrimento da carreira profissional exitosa na área da saúde.
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Culturologia: a contracultura do capitalismo selvagem; a desvalorização da cultura
corporativa; a cultura da Priorologia Evolutiva.
Conviviologia. Sob os auspícios da Interconscienciologia, eis, a título de exemplo, 6 reações típicas de colegas de trabalho, chefes, amigos e familiares da conscin desambiciosa profissional, perante o afastamento definitivo da carreira de sucesso, listadas em provável ordem lógica
de ocorrência:
1. Espanto: “fulano pediu demissão?”; “não pode ser verdade”.
2. Patopensenes: “saiu, pois ia ser demitido”; “virou fanático”; “enlouqueceu”.
3. Comiseração: “coitado, vai se arrepender”; “fez a maior besteira da vida”.
4. Inveja: “sujeito de sorte”; “queria poder fazer o mesmo”; “ainda chego lá”.
5. Admiração: “corajoso”; “cara peitudo”; “verdadeira lição aos colegas”.
6. Entendimento: “vai ser voluntário, bacana”; “tem outro projeto de vida”.
Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, sob a ótica da Conscienciometrologia, 10 características intraconscienciais, não exaustivas, da conscin, homem ou mulher, facilitadoras e / ou
impulsionadoras da desambição carreirística:
01. Assertividade evolutiva.
02. Autestima sadia.
03. Autoconfiança.
04. Automotivação interassistencial.
05. Autorganização.
06. Decidofilia.
07. Destemor cosmoético.
08. Inteligência financeira.
09. Megafoco proéxico.
10. Voliciofilia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desambição carreirística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
03. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
05. Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Inteligência financeira proexogênica: Proexologia; Neutro.
09. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
10. Ônus decisório: Holomaturologia; Neutro.
11. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Preço do ideal: Holomaturologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
15. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.
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O ROMPIMENTO DAS ALGEMAS DE OURO DENOTA
PERCENTUAL IMPORTANTE DE INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA
MANIFESTADA PELA CONSCIN PROFISSIONAL ABNEGADA,
PORÉM AMBICIOSA ACERCA DA CARREIRA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez a escolha pela carreira interassistencial? Já
pensa em abrir mão do vil metal, excedente, em prol da maxiproéxis grupal?
Bibliografia Específica:
1. Branden, Nathaniel; Auto-Estima no Trabalho (Self-Esteem at Work); trad. Maria Luiza Brilhante de Brito; 142 p.; 5 caps.; 2 enus.; 1 teste; alf.; 23 x 16 cm; br.; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 51 a 72.
2. Masi, Domenico de; O Ócio Criativo (Ozio Creativo); entrevista com Maria Serena Palieri; revisores Lúcia
Ribeiro de Souza; Luiz Cavalcanti Guerra; & Sérgio Bellinelo Soares; trad. Léa Manzi; 336 p.; 14 caps.; 1 esquema;
5 ilus.; 20 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 296 a 336.
3. Wood, John; Saí da Microsoft para Mudar o Mundo (Leaving Microsoft to Change the World); revisores
José Tedin Pinto; Luis Américo Costa; & Tereza da Rocha; trad. Mário Molina; 240 p.; 24 caps.; 20 x 13 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 63 a 201.
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DESANIMALIZAÇÃO CONSCIENCIAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desanimalização consciencial é o processo evolutivo da conscin, homem
ou mulher, de superação dos traços próprios do temperamento animal, enquanto caminha para
a libertação do ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição;
falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O termo animal vem do mesmo idioma Latim,
animal, ―tudo que tem vida, que é animado‖. Surgiu no Século XIV. O vocábulo humano deriva
também do idioma Latim, humanus, ―humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso;
erudito; civilizado; instruído nas Humanidades‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Humanização. 2. Sociabilização humana. 3. Desembrutecimento
humano. 4. Desbestialização humana.
Neologia. As 3 expressões compostas desanimalização consciencial, desanimalização
consciencial instintual e desanimalização consciencial autolúcida são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Animalização humana. 2. Humanização subumana. 3. Desembrutecimento subumano.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o breakthrough da vida humana animal;
o turning point da conscientização multidimensional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os fluxopensenes;
a fluxopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a seletividade inteligente das autopensenizações.
Fatologia: a desanimalização consciencial; a seleção natural; a eliminação gradativa da
dieta carnívora; as mudanças fisiológicas e anatômicas; as vítimas da robéxis vivendo com base
no instinto de sobrevivência animal; a postura ereta; a encefalização; o cozimento dos alimentos;
o advento da fala sendo o primeiro salto evolutivo; a evolução da espécie não seguindo, necessariamente, a mesma ordem da evolução consciencial; a análise seletiva pessoal das coisas em geral; a erradicação do paradigma eletronótico pessoal; a constatação de a evolução não se processar
ao acaso mas mover-se em direção específica; o fato de nenhum acaso dinamizar a evolução da
consciência com base, sempre, nos autesforços ou na qualidade dos autodesempenhos; a inteligência evolutiva (IE) em adaptar-se ao fluxo do Cosmos; o descarte dos traços predominantemente subumanos; as crises de crescimento; a introspecção pesquisística para mudar a própria natureza; a exaustividade e detalhismo do processo de autopesquisa; a autodomesticação; a Descrenciologia frente às verdades absolutas; o exemplarismo do docente conscienciológico; a abstração das
formas e fôrmas da intrafisicalidade; o redimensionamento dos valores pessoais; a deposição das
armas dos mecanismos de defesa do ego (MDEs); o autoburilamento intraconsciencial; a correção
da rota evolutiva; a seleção dos rumos da autoproéxis; a priorização do melhor para todos; o senso de interassistencialidade conferindo sentido à vida e extinguindo a depressão e riscomania;
a desconstrução da brutalização da Humanidade; a seleção consciencial.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os autesforços direcionados à conquista do parapsiquismo lúcido; o ato de pensar multidimensionalmente; as extrapolações patrocinadas pelos
amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo genética-ambiente; o sinergismo propulsor da evolução
autoparapsiquismo–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo abertismo consciencial–neofilia–renovação; o sinergismo Comunicologia-Taristicologia; o sinergismo Autopriorologia-Multidimensiologia; o sinergismo Autopriorologia-Autoproexologia.
Principiologia: o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário; o princípio da descrença (PD); a vivência do princípio evolutivo de “quem aprende deve ensinar”; o princípio da
autevolução requerer renovação incessante; o princípio da evolução permanente; o princípio da
verbação; o principium prioritarium; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio
do Cosmos estar sob controle inteligente e cosmoético.
Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); a construção do
código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a monovisão da teoria do determinismo evolutivo;
a teoria da extinção das emoções animalizadas no curso da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do sexo diário; as técnicas das 40 manobras energéticas profissionalizando o parapsiquismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conviviólogos; o Colégio Invisível dos Etólogos;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Primatólogos; o Colégio Invisível dos Antropólogos; o Colégio Invisível dos Psicólogos Evolucionistas; o Colégio Invisível
dos Neurocientistas.
Efeitologia: o efeito modulador da intraconsciencialidade no holossoma; o efeito da sofisticação da comunicação nos conhecimentos adquiridos; o efeito do parapsiquismo na expansão das sinapses; o efeito do advento da linguagem falada na socialização; o efeito holossomático da ressoma do Serenão em soma humano; o efeito do tipo de alimentação na intraconsciencialidade; o efeito alienante da negação da multidimensionalidade.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas com os neologismos; as neossinapses geradas pela interassistencialidade multidimensional; as neossinapses adquiridas pelo acesso à comunex avançada devido à acalmia do subcérebro abdominal.
Ciclologia: a transcenência do ciclo crescer–sobreviver–deixar descendentes; o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a alimentação; a comunicação; a socialização; a autopesquisa; a autocompreensão; a autossuperação; a autodomesticação.
Binomiologia: o binômio vontade-prioridade; o binômio admiração-discordância; o binômio linguagem-cultura; o binômio informação acumulada–informação repassada; o binômio
retrocognição-autoconhecimento; o binômio heterodomesticação-autodomesticação; o binômio
inteligência generalista–inteligência especializada.
Interaciologia: a interação tenepes-imperturbabilidade; a interação ambiente–necessidade evolutiva; a interação autodiscernimento–prioridade evolutiva.
Crescendologia: o crescendo autoconsciência emocional–autocondicionamento emocional–autodomínio emocional; o crescendo comunicação não verbal–comunicação verbal–parapsiquismo; o crescendo evolutivo da compreensão do fluxo cósmico; o crescendo subumano-humano; o crescendo empatia por autopreservação–interassistencialidade altruísta–anticonflitivi-
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dade; o crescendo Tecnologia-Pesquisologia-Detalhismologia-Autopesquisologia; o crescendo
monovisão-cosmovisão; o crescendo sexualidade-afetividade-maxifraternidade.
Trinomiologia: o trinômio Autoneurolexicologia–dicionário cerebral–Parapercepciologia.
Antagonismologia: o antagonismo libertação consciencial cosmoética / religião; o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo acaso / antiacaso; o antagonismo instintividade / autodiscernimento; o antagonismo instintividade / racionalidade; o antagonismo esperar / agir; o antagonismo pedir para si / fazer para os outros; o antagonismo oração / tenepes.
Politicologia: a lucidocracia; a interassistenciocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a verbaciocracia; a autodiscernimentocracia; a autopesquisocracia.
Legislogia: as leis racionais da Evoluciologia; a lei da evolução consciencial inevitável;
a predominância da autorracionalidade sobre as leis instintivas de autopreservação.
Filiologia: a evoluciofilia; a autodecidofilia; a criticofilia.
Fobiologia: a eliminação da neofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome de Gabriela; a luta interna contra a síndrome
da mediocrização consciencial do bon vivant.
Mitologia: a necessidade obtusa da criação de mitos e deuses para explicar as irregularidades do Cosmos; o mito da sorte e do azar.
Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a biografoteca; a parapsicoteca; a duploteca;
a evolucioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Etologia; a Primatologia; a Antropologia; a Holomaturologia; a Holobiografologia; a Assistenciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Seriexologia; a Priorologia; a Cronologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo habilis; o Homo erectus; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens proexophobicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens
professor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: desanimalização consciencial instintual = as perdas das características
predadoras da consciência pela atuação da seleção natural; desanimalização consciencial autolúcida = a autossuperação consciente dos traços subumanos anacrônicos pela atuação da inteligência
evolutiva.
Culturologia: a cultura do autodiscernimento; a cultura da Reeducaciologia; a cultura
da megafraternidade suplantando o darwinismo social.
Seleção. Sob a ótica da Evoluciologia, pode-se caracterizar, na ordem lógica, 2 mecanismos evolutivos, não excludentes, atuantes na desanimalização consciencial:
1. Seleção natural. Os caracteres favoráveis à evolução são selecionados pela necessidade de sobrevivência e transmitidos geneticamente às futuras gerações.
2. Seleção consciencial. A condição evolutiva da consciência é evidenciada com base
nas escolhas pessoais. Estágio evolutivo característico da conscin lúcida, norteada pela inteligência evolutiva.
Antropologia. Segundo a Holobiografologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 13
condições adquiridas pela consciência durante o período evolutivo da desanimalização consciencial:
01. Domesticação. Criação de animais domésticos evitando longas viagens em busca de
alimentos.
02. Encefalização. Cozimento dos alimentos favorecendo maior aproveitamento de carboidratos e gorduras, contribuindo para o desenvolvimento cerebral.
03. Especialização. Múltiplas inteligências especializadas funcionando independentemente.
04. Gerência. Mentes regidas pelo domínio da inteligência geral, envolvendo conjunto
de regras sobre aprendizagem e tomada de decisões.
05. Linguagem. Transmissão de informação entre gerações proporcionando o acúmulo
cultural e resultando em grande avanço para a Humanidade.
06. Longevidade. Aumento da expectativa de vida do homem de Cro-Magnon (60
anos), suficiente para transmitir experiências acumuladas aos descendentes, vantagem em relação
ao homem de Neandertal (40 anos).
07. Monogamia. Formação de casais permitindo aos machos economizar energias em
competições por fêmeas, dedicando-se a viagens mais longas em busca de alimentos e novos territórios.
08. Neofilia. Cultura monolítica do homem de Neandertal superada pelo comportamento
inovador do homem de Cro-Magnon, através da criação de novos utensílios.
09. Postura. Surgimento do Homo erectus assumindo andar bípede.
10. Religiosidade. Crenças, cultos, superstições e misticismos em relação ao desconhecimento da realidade multidimensional.
11. Sabedoria. Inteligências especializadas trabalham conjuntas sob a coordenação da
inteligência geral, caracterizando a mente do Homo sapiens sapiens.
12. Sociabilidade. Aprimoramento da inteligência social.
13. Tecnicidade. Desenvolvimento da inteligência técnica proporcionando o surgimento
do Homo habilis, caracterizado pelo uso regular de ferramentas.
Evolucionismo. No âmbito da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
26 condições adquiridas pela consciência a qual vivencia lucidamente o período evolutivo da desanimalização humana:
01. Autequilíbrio. Condição de imperturbabilidade frente aos conflitos da vida intrafísica identificando e reciclando comportamentos intempestivos da instintividade animal.
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02. Autoconsciencialidade. Autoconscientização quanto à singularidade evolutiva.
03. Autodesassedialidade. Erradicação dos autassédios no exercício da interassistencialidade, chegando à condição do desassediado permanente total (desperto).
04. Autodiscernimento. Bom senso, clareza e acuidade de julgamento quanto à autorrealidade evolutiva.
05. Autoneurolexicologia. Sofisticação do dicionário cerebral qualificando a comunicação interdimensional e auxiliando o acesso às neoideias de ponta.
06. Autoparapsiquismo. Ferramenta prioritária na comunicação multidimensional, possibilitando maior entendimento dos fatos e parafatos.
07. Autopesquisa. Autoinvestigação holossomática, holobiográfica e multidimensional.
08. Autorretrocognições. Acesso às retroexperiências pessoais conferindo aprendizado
com os próprios erros e acertos.
09. Convivialidade. Convivência sadia com todos os princípios conscienciais, valorizando e respeitando todas as formas de vida.
10. Cosmoética. Vivência do código pessoal de Cosmoética, mostrando maturidade
e lucidez quanto às consequências dos próprios atos.
11. Descrença. Criticidade quanto às informações recebidas, assumindo a responsabilidade pelo próprio destino.
12. Detalhismo. Desenvolvimento de técnicas para sistematização do estudo da consciência.
13. Docência. Compartilhamento do acúmulo de informações.
14. Dupla evolutiva. Constituição de parceria evolutiva, possibilitando a homeostase
e economia de energia, podendo direcioná-la para o aprimoramento da intraconsciencialidade.
15. Epicentrismo. Autossustentabilidade holossomática na promoção de ambientes e situações favorecedoras das heterorreciclagens evolutivas.
16. Gescon. Superação da instintividade maternal priorizando a gestação consciencial,
ferramenta tarística multissecular.
17. Interassistencialidade. Assistência recíproca, resquício do instinto subumano de
autopreservação.
18. Maxifraternidade. Desenvolvimento da empatia além da questão intrafísica de gênero e espécie animal.
19. Mentalsomaticidade. Análise racional do sistema evolutivo vivendo em permanente automotivação.
20. Multidimensionalidade. Despertamento à realidade extrafísica, demarcando mudança do paradigma mecanicista (monovisão evolutiva) ao paradigma consciencial (cosmovisão
evolutiva).
21. Pesquisa. Curiosidade produtiva a respeito do processo evolutivo.
22. Priorização. Descarte das superficialidades intrafísicas focando nas prioridades evolutivas.
23. Proéxis. Planejamento da vida intrafísica otimizando o tempo.
24. Tares. Profissionalismo da assistencialidade levando à priorização da assistência
mais eficaz.
25. Tenepes. Superação da passividade religiosa através da assistência anônima.
26. Voluntariado. Maturidade assistencial através do exercício de trafores.
Intervenção. De acordo com a Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, duas categorias
de consciências de importante atuação na desanimalização consciencial:
1. Amparadores. Proporcionam extrapolacionismos mediante o uso de paratecnologias,
inspirações, parabanhos energéticos, entre outras assistências diretas.
2. Serenões. Existe a hipótese de os Serenões terem contribuído diretamente com a evolução holossomática humana, por exemplo, o desenvolvimento do osso esfenóide localizado na
base do cérebro, responsável pelo desenvolvimento parapsíquico.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desanimalização consciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
04. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
05. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
06. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
07. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Epicentrismo tarístico neoverpônico: Verponologia; Homeostático.
09. Epiconscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
10. Escolha do rumo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
12. Lastro subumano: Evoluciologia; Nosográfico.
13. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
14. Revolução conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
15. Seleção consciencial: Autocosmoeticologia; Neutro.

A DESANIMALIZAÇÃO CONSCIENCIAL É MECANISMO INERENTE À EVOLUÇÃO HUMANA, MARCADO PELA AUTOSSUPERAÇÃO GRADATIVA DO TEMPERAMENTO ANIMAL
E PELO APRIMORAMENTO DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a desanimalização consciencial? Estipula as prioridades evolutivas com discernimento?
Bibliografia Específica:
1. Dobzhansky, Theodosius; O Homem em Evolução (Mankind Evolving); revisor Sílvio de Almeida Toledo
Filho; trad. Josef Manasterski; 422 p.; 12 caps.; 12 citações; 8 ilus.; 538 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Polígono Editora; São Paulo, SP; 1968; páginas 26 a 382.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 175 e 977.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 609 a 617.
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FAMILIAR AUTODESASSEDIADOR
(DESASSEDIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O desapego familiar autodesassediador é a condição de harmonia pessoal,
equilíbrio e desassédio alcançada pela conscin, homem ou mulher, ao desvincular-se do grupo
unido por laços de parentesco, assumindo neopostura de entrosamento alicerçada na interdependência evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação;
falta‖. A palavra pegar procede do idioma Latim, picare, ―sujar-se com breu ou piche; impregnarse de breu; ter em si; trazer para si‖. Surgiu no Século XIV. O termo apego apareceu no Século
XVII. O vocábulo familiar procede do idioma Latim, familiaris, ―de família; da casa; doméstico‖.
Apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio.‖ O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim,
obsedius ou obsedium, ―cerco, cilada; assédio.‖ Surgiu no idioma Português, no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Desprendimento familiar autolúcido. 2. Abnegação familiar evolutiva. 3. Despojamento familiar autodesassediador.
Neologia. As duas expressões compostas desapego familiar autodesassediador juvenil
e desapego familiar autodesassediador maduro são neologismos técnicos da Desassediologia.
Antonimologia: 1. Apego familiar patológico. 2. Dependência familiar assediante.
3. Interprisão familiar patopensênica. 4. Convívio familiar intrusivo. 5. Obcecação familiar autassediadora.
Estrangeirismologia: a evolução step-by-step do desassédio grupal; o egocídio manifesto no modus operandi; a conquista crescente do progress interassistencial; a neoperformance pessoal perante a realidade interdependente grupal; o upgrade da manifestação consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade familiar.
Ortopensatologia: – “Desapego. O desapego, irmão da doação, abre o caminho para
o egocídio”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodesassédio familiar; o desapego familiar
sadio favorecendo a mudança de materpensene; o abertismo autopensênico; a fôrma do holopensene da Desassediologia; a retilinearidade pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; a pensenidade sadia do desapego interassistencial; os autopensenes; a autocrítica sadia proporcionando
a melhora na autopensenidade; a mudança na neopensenidade.
Fatologia: o desapego familiar autodesassediador; a renúncia familiar autodesassediadora; o aspecto autassediador do apego; os questionamentos emocionais do apego; a baixa lucidez
provocando acidente de percurso; o sentimento de autoculpa e autocorrupções veladas; a família
nuclear e a convivialidade restrita ao grupo; o apego exacerbado da mãe pelos filhos impedindo
o desenvolvimento evolutivo; o excessivo apego ao grupo familiar gerando estagnação evolutiva;
a dificuldade em mudar de cidade na terceira idade devido ao apego familiar; o aparecimento de
enfermidades nos genitores provocado pelo estresse do desapego familiar; o desprendimento dos
bens materiais ao modo de exercício para o desapego familiar; a liberdade proporcionada pelo desapego; o esforço lúcido aplicado ao desassédio familiar; o posicionamento autorreciclogênico favorecendo o acerto grupocármico; o autenfrentamento acelerando o fluxo das autorrenovações; as
reciclagens favorecendo a mudança de patamar evolutivo; a manutenção da saúde mental na transição do desapego; a teática do desapego interassistencial qualificando a tenepes; o exemplarismo
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pessoal da Interassistenciologia; o desapego à família impulsionando a longevidade lúcida produtiva; o desapego familiar qual reeducação preparatória para a dessoma.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a percepção da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desligamento viscoso do desassédio favorecendo as
conexões extrafísicas sadias; o aumento das manifestações parapsíquicas decorrente do processo
de reciclagem; a assistência dos amparadores extrafísicos no processo do desapego familiar; a tenepes pessoal assistindo multidimensionalmente ao grupo familiar por meio de inspirações, de intuições de neoideias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos autoposicionamentos tarísticos; o sinergismo cognitivo; o sinergismo da pensenização equilibrada; o sinergismo da autorganização assertiva; o sinergismo do autacerto grupocármico; o sinergismo potencializador do rendimento proexológico;
o sinergismo das autorreciclagens.
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autocrítica cosmoética;
o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio de
não acumpliciamento com o erro alheio; o princípio de ninguém perder ninguém.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula acerca do desapego.
Teoriologia: a teoria da reurbanização extrafísica atuando no acolhimento fraternal das
consciências dispostas às autorreciclagens evolutivas.
Tecnologia: a técnica do autenfrentamento do malestar; a técnica da qualificação da intenção; a técnica da autocrítica pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito halo da grupalidade sadia; o efeito da reciclagem intraconsciencial; o efeito benéfico da tenepes; os efeitos autolibertadores do posicionamento pessoal; os efeitos
profiláticos da mobilização das ECs sobre a tares relativa ao desapego; os efeitos autolibertadores da transparência consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses originadas pela interassistencialidade; as neossinapses exigidas para a elaboração mental das interrelações; as neossinapses geradas pelo estado vibracional.
Ciclologia: o ciclo falha-retificação-acerto; o ciclo engano-ajuste; o ciclo recebimento-retribuição.
Enumerologia: o desapego da emocionalidade exacerbada; o desapego dos bens materiais; o desapego das manipulações familiares; o desapego do controle familiar; o desapego das
ideias retrógradas do contexto familiar; o desapego da condição de vítima da família; o desapego
grupocármico interassistencial.
Binomiologia: o binômio decisão-determinação; o binômio autovitimização-autorreajuste; o binômio erro-retificação; o binômio relutância-posicionamento; o binômio querer-agir;
o binômio assistencialidade–produtividade evolutiva; o binômio persistência-paciência.
Interaciologia: a interação linearidade-lucidez; a interação autopriorização–inspiração
íntima; a interação autodesrepressão-autolibertação.
Crescendologia: o crescendo abordagem correta–assistencialidade eficaz; o crescendo
análise-síntese-renovação; o crescendo medo-evitação-autodeserção; o crescendo autovitimização-autorrecomposição-autolibertação.
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Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio vontade-decisão-execução; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio comunicação-motivação-mudança; o trinômio posicionamento-autorganização-autorrealização.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio clareza-objetividade-discernimento-maturidade; o polinômio da assistencialidade acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up.
Antagonismologia: o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo covardia psicossomática / coragem intempestiva; o antagonismo interprisão grupocármica / libertação
policármica.
Paradoxologia: o paradoxo de a conquista intrafísica poder se configurar em débito
evolutivo; o paradoxo de a maior responsabilidade ser da própria vítima para a saída do ciclo
persecutório.
Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado ao desapego; a lei de ação e reação; as leis da Cosmoética.
Filiologia: a neofilia; a criticofilia; a egofilia; a energofilia; a reciclofilia; a conviviofilia;
a conscienciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a autopesquisofobia; a intelectofobia; a recexofobia; a recinofobia; a gerontofobia; a autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome da robotização; a síndrome da autovitimização; a síndrome
da dispersão consciencial.
Maniologia: a egomania.
Mitologia: o mito do amor materno.
Holotecologia: a somatoteca; a grupocarmoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a pensenoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Energossomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Egologia; a Holossomatologia; a Autopriorologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o desapegado; o exemplarista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico de função; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a desapegada; a exemplarista; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de função; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens educator; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens convictus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens evolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desapego familiar autodesassediador juvenil = a condição da conscin
adolescente ao deixar a casa dos pais visando alcançar autonomia pessoal e emocional; desapego
familiar autodesassediador maduro = a condição da conscin na terceira idade cronológica ao mudar-se para a Cognópolis no exercício lúcido da interdependência grupocármica.
Culturologia: a cultura do desassédio interconsciencial; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autevoluciologia; a cultura da priorização proexológica; a cultura do incentivo
à autonomia consciencial; a cultura dos consensos grupais; a cultura da maturidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 características básicas ou trafores componentes do perfil da conscin exemplarista do desapego familiar autodesassediador:
01. Autocoerência. Enfrentamento lúcido das incoerências pessoais diárias empregando
a vontade decidida de autossuperação.
02. Autoconfiança. Aquisição no cotidiano de pensenes equilibrados e sadios.
03. Autocrítica. Ponderação quanto a condição assistencial, coerente e traforista da crítica pessoal.
04. Autodesassedialidade. Desassimilação e descarte de maus hábitos, a exemplo da
acomodação energossomática à mobilização básica de energias.
05. Autodeterminação. Consolidação da decisão na realização da ação, sem titubeios
anticosmoéticos.
06. Autodiscernimento. Análise da sensatez quanto às escolhas e decisões pessoais, podendo atestar o nível de autodiscernimento.
07. Autointerassistencialidade. Autexigência quanto ao esforço constante em desenvolver a interassistencialidade na atual existência.
08. Automaturidade. Sustentação do foco no prioritário, especialmente na fase atual da
vida.
09. Autoparapsiquismo. Autexperimentação comprovada favorecendo o desassédio
por meio do desapego.
10. Autoposicionamento. Atenção permanente ante às metas estabelecidas.
11. Autopriorização. Posicionamento firme perante as prioridades definidas.
12. Autorganização. Desenvolvimento da autorganização de modo crescente e incessante.
13. Autorracionalidade. Aplicação racional, lógica e coerente ante às metas designadas.
14. Autorreflexão. Prática imprescindível para o próximo passo evolutivo.
15. Força presencial. Qualificação do autodomínio energético, da autointenção, da autolucidez e da Cosmoética aplicada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desapego familiar autodesassediador, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Arrimo grupocármico: Interassistenciologia; Homeostático.
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Autoconvicção proexológica: Proexologia; Homeostático.
Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
Autorreeducação na maturidade: Recexologia; Homeostático.
Autorreflexão conquistada: Neopensenologia; Homeostático.
Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
Convivialidade libertadora: Holomaturologia; Homeostático.
Couraça holossomática: Parapatologia; Nosográfico.
Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
Megacondição evolutiva: Egologia; Homeostático.

O DESAPEGO FAMILIAR AUTODESASSEDIADOR É ATITUDE OU CONDIÇÃO INTELIGENTE, ACERTADA, COSMOÉTICA E INTERASSISTENCIAL CAPAZ DE LIBERAR A CONSCIN LÚCIDA PARA A CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a relevância do desapego familiar evolutivo? Admite a condição ao modo de preparação para a próxima dessoma?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 409 a 417.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 11.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
435, 436, 499, 500, 624, 625, 636 e 637.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 488.

J. S.
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DESAPEGO PRÉ-DESSOMÁTICO
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desapego pré-dessomático é a ação, efeito ou processo de a conscin lúcida, homem ou mulher, a partir da terceira idade física, evitar as automimeses impostas inevitavelmente pela vida humana, abandonando posturas, comportamentos e rotinas robotizantes, fomentando desde já a identificação com os valores inerentes à futura condição de consciex, a ocorrer
no devido tempo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação;
oposição; falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade; afastamento; supressão‖. O vocábulo pegar deriva também do idioma Latim, picare, ―sujar-se com breu ou piche; impregnar-se
de breu; ter em si; trazer para si‖. Surgiu no Século XIV. O termo apego apareceu no Século
XVII. O segundo prefixo pre procede do mesmo idioma Latim, prae, ―anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa‖. A palavra descartar é constituído pela preposição des,
do idioma Latim, de, ―de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de;
depois de; do meio de; a custa de; feito de; em vez de; acerca de; contra‖, e pelo elemento de
composição cart, derivado igualmente do idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés,
―folha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos‖. Surgiu no Século
XVI. O vocábulo somático provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, ―do corpo; material; corporal‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Desprendimento pré-dessomático. 2. Sobrepairamento pré-dessomático. 3. Treinamento pré-consciex.
Neologia. As 3 expressões compostas desapego pré-dessomático, desapego pré-dessomático básico e desapego pré-dessomático avançado são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Apego à vida humana. 2. Despreparo para dessoma.
Estrangeirismologia: o strong profile até o final da vida humana; o right time evolutivo;
o senso de timing proexológico; o know how evolutivo facilitando a transição interdimensional; o
timeline da vida humana; a network interassistencial; o kit dessoma.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prospectivas evolutivas e autorrevezadoras da vida humana.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Dessomar
é continuar. Completismo: epitáfio ideal.
Coloquiologia. Eis 3 expressões comumente empregadas a respeito da morte, evidenciando total desconhecimento da Dessomatologia: o adormecer para sempre; a última jornada;
o tombar sem vida; o fato de se poder morrer na véspera.
Citaciologia. Eis citação relativa ao tema: – Morrer de velhice é uma morte rara, singular e extraordinária. Muito menos natural do que outros tipos de morte: é o último e mais extremo dos tipos de morte (Michel de Montaigne, 1533–1592).
Ortopensatologia: – “Dessoma. A dessoma, em resumo, é a perda dos costumes humanos”. ―A dessoma nunca chega inesperadamente para a conscin lúcida‖.
Unidade. A unidade de medida do desapego pré-dessomático é o otimismo quanto ao
fim da vida intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Dessomatologia; o holopensene da Evoluciologia Pessoal; a retilinearidade pensênica indispensável à manutenção da lucidez extrafísica; a ree-
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ducação pensênica para a morte; a facilitação adaptativa ao holopensene da vida extrafísica; os
omnipensenes; a omnipensenidade.
Fatologia: o desapego pré-dessomático; o desapego ao soma; o desapego aos hábitos puramente humanos; o desapego emocional às contingências do instinto humano; a mudança das rotinas úteis; o aprendizado pré-dessomático; a dessoma da conscin lúcida; a dessoma da conscin
pré-serenona vulgar; a previsão de autossobrevida; a desdramatização da própria dessoma; a preparação permanente para a primeira e segunda dessomas; a preparação para a dessoma enquanto
meta proexológica; a evitação de tornar-se o antepassado de si mesmo; a prospectiva de morrer
com dignidade enquanto alvo mental desde agora; a aferição dos indicadores multidimensionais
do êxito assistencial; o fato de 50% das mortes no Brasil ocorrerem com pessoas acima de 65
anos (Data-base: 2017); a volta para casa; a troca de 20 para 200 atributos conscienciais; a preparação da parentela em relação à própria dessoma; a mudança da família consanguínea para a família consciencial; as pressões mesológicas nocivas; a nova condição consciencial; as gescons-senha
deixadas nesta vida para continuação na próxima existência intrafísica; as perspectivas pessoais
quanto à pós-dessomática; o predomínio da reflexão e da ponderação sobre a impulsividade em
todas as instâncias da vida consciencial; o levantamento aprofundado de si mesmo; o balanço préevoluciólogo; a evitação de surpresas desagradáveis pós-dessoma; a evitação de melex futura; as
reciclagens ―no osso‖, sem mais delongas ou contramarchas; a quebra de regras; a ultrapassagem
possível dos gargalos existenciais; a desamarração dos nós das interprisões grupocármicas; a omnidepuração dos hábitos arraigados; o interesse pelo ideal evolutivo; o desaproveitamento da longevidade; o planejamento do próximo Curso Intermissivo (CI) pós-dessomático; o curso Autogestão Existencial da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o curso Balanço Existencial da parceria APEX e Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); o testamento pessoal; o legado patrimonial; a dessoma homeostática;
o descarte dos resquícios preparando a dessoma homeostática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o preparo da volta
à paraprocedência pessoal; o desapego às energias mais densas; a readaptação intermissiva; a profilaxia da comatose pós-dessomática; a identidade extra; a morte biológica oferecendo clima favorável às intercorrências de fenômenos parapsíquicos; a segunda dessoma patrocinada por amparadores extrafísicos; a segunda dessoma patrocinada por assediadores; as impossibilidades extrafísicas; o Dessomatorium; a projeção lúcida como ensaio da dessoma; a projeção final; a parapsicose pós-dessomática; a comunex; o luto da recém-consciex vulgar; o estranhamento quanto
à postura da consciex mais evoluída pela recém-consciex; a preparação para o autorrevezamento
multiexistencial; a vivência lúcida da afisiologia quanto ao soma favorecido pelo desapego pré-dessomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo maturidade intrafísica–maturidade evolutiva; o sinergismo saldo positivo da FEP–dessoma feliz; o sinergismo soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Principiologia: o princípio do determinismo evolutivo; o princípio da sincronicidade
multidimensional; o princípio “quem procura acha”; o princípio da autevolução continuada;
o princípio cosmoético “aconteça o melhor para todos”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regulando o binômio admiração-discordância; o código de prioridade pessoal contemplando a preparação para mudança de dimensão.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do choque consciencial da
dessoma enquanto técnica recinológica; a teoria da seriéxis; a teoria da espiral evolutiva; a teoria da auto-herança consciencial; a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teoria do fluxo do Cosmos; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do paradigma consciencial colocada em prática; a teoria da recepção pós-dessomática.
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Tecnologia: a técnica de viver multidimensionalmente; a técnica da conscin tricerebral;
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas conscienciométricas; a preparação na fase
da acabativa da proéxis da aplicação da técnica da inversão existencial na próxima vida humana.
Voluntariologia: a prática da tenepes pelo voluntariado conscienciológico enquanto
preparação pré-dessomática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Gerontes Conscienciológicos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito da longevidade lúcida no completismo existencial; o efeito da autosseriexialidade nos rumos da intermissão; os efeitos dos erros e acertos no holossoma durante
a vida intrafísica; os efeitos evolutivos da maturidade biológica; os efeitos dos resultados da autoproéxis na próxima intermissão; o efeito da dessoma lúcida na qualidade da vida extrafísica;
o efeito do saldo positivo da FEP na dessoma feliz; o efeito das conquistas evolutivas avançadas
na intermissão pós-dessomática.
Neossinapsologia: as neossinapses vincadas no paracérebro preparando o autorrevezamento multiexistencial; as neossinapses originadas no estudo aprofundado da Autevoluciologia.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo chegar-partir; o ciclo das oportunidades
evolutivas; a reperspectivação do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo da recomposição
grupocármica; o ciclo antievolutivo autocorrupção–autassédio–parapsicose pós-dessomática.
Enumerologia: o sobrepairamento aos afetos particulares; o sobrepairamento aos vínculos grupocármicos; o sobrepairamento aos condicionamentos sociais; o sobrepairamento aos
gêneros humanos; o sobrepairamento às vicissitudes intrafísicas; o sobrepairamento aos ideais
humanos; o sobrepairamento aos bens materiais.
Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio reflexão antecipada–transição facilitada; o binômio patrimônio material–patrimônio imaterial; o binômio descarte somático–renascimento extrafísico; o binômio automimeses necessárias–automimeses dispensáveis.
Interaciologia: a interação tanatofobia–psicose pós-dessomática; a interação Gerontologia-Proexologia; a interação Dessomatologia-Proexologia.
Trinomiologia: o trinômio instinto-intuição-cosmovisão; o trinômio vontade-intençãoresolução; o trinômio ressoma-dessoma-intermissão.
Polinomiologia: o polinômio infância–adolescência–meia-idade–maturidade–velhice;
o polinômio longevidade–lucidez–experiência de vida–maturidade.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida extrafísica; o antagonismo livre
arbítrio / determinismo; o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antagonismo
dessoma do eletronótico / dessoma do conscienciólogo; o antagonismo geronte envelhecido
/ consciex rejuvenecida; o antagonismo intermissão sadia / intermissão baratrosférica; o antagonismo morrer / dessomar.
Paradoxologia: o paradoxo de querer ter vida longa, porém não querer envelhecer;
o paradoxo de o soma se estiolar enquanto a consciência se expande.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a meritocracia.
Legislogia: as leis do fluxo do Cosmos; as leis da Natureza; as leis da Cosmoética; a lei
da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; as leis da Interassistenciologia.
Filiologia: a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a biofilia monopolizadora fixando a consciência na materialidade.
Fobiologia: a dessomatofobia; a tanatofobia; a recexofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da interiorose; a síndrome
da mediocrização.
Mitologia: o mito da fragilidade humana; o mito da evolução sem autesforço; a quebra
de mitos e tabus quanto à Dessomatologia; os mitos sobre o descarte do soma.
Holotecologia: a parapsicoteca; a dessomatoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
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Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Dessomatologia; a Tanatologia; a Geriatria; a Proexologia; a Autorrevezamentologia; a Pensenologia;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin semperaprendente.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista existencial; o intermissivista; o pré-intermissivista; o geronte lúcido; o geronte
pré-invensor; o conscienciólogo; o duplista; o reeducador; o maxidissidente ideológico; o proexista; o completista; o verbetólogo; o escritor; o tenepessista; o reciclante existencial; o autopesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o voluntário da Conscienciologia;
o autorrevezador multiexistencial.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a atacadista existencial; a intermissivista; a pré-intermissivista; a geronte lúcida; a geronte
pré-invensora; a consciencióloga; a duplista; a reeducadora; a maxidissidente ideológica; a proexista; a completista; o verbetólogo; o escritor; o tenepessista; o reciclante existencial; o autopesquisador; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a voluntária da Conscienciologia;
a autorrevezadora multiexistencial.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens barathrus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desapego pré-dessomático básico = a maxidissidência dos dogmas religiosos e materialistas; desapego pré-dessomático avançado = o desprendimento dos condicionamentos somáticos e bioenergéticos estabelecendo o estado de maior serenidade almejando desconexão na hora justa.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Dessomatologia; a cultura da
longevidade produtiva; o desligamento pessoal das culturas inúteis.
Autengano. O desapego pré-dessomático ajuda a evitar a situação da parapsicose pós-mortem, autengano parapatológico ainda comum, no atual momento evolutivo da maioria das
conscins do Planeta. Segundo a Cosmoeticologia, o materialismo e a identificação com os valores
intrínsecos da vida intrafísica estão na raiz dessa patologia.
Reciclagem. A transferência da consciência da vida intrafisica para a extrafísica requer
reciclagens adaptativas de desapego, fazendo movimentos para ajustar-se à nova condição, abrindo mão de usos e costumes, geografia, valores, etiqueta, vestuário e alimentação.
Aclimatação. Devido à grande diferença entre os 2 estados conscienciais (intrafísico
e extrafísico) é necessária a aclimatação prévia para a mudança da condição, seja através da ressoma, quando a consciência adquire a condição de conscin, ou na dessoma, quando retorna à condição de consciex.
Extratificação. A partir da terceira idade física, passa a ser prioritária a reflexão a respeito das mudanças a serem encetadas à frente, visando o retorno à condição de consciex nas melhores condições. A tendência da pessoa idosa em solidificar hábitos e costumes impede a postura
flexível, necessária à preparação da nova condição consciencial, entrave a ser identificado e enfrentado de pronto.
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Preparação. Para os gerontes intermissivistas e / ou pré-intermissivistas, o desapego
pré-dessoma pode ser importante meta dentro da fase da acabativa da proéxis, objetivando a qualificação do enfrentamento do choque da dessoma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desapego pré-dessomático, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
02. Bitanatose: Parafisiologia; Neutro.
03. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
04. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
05. Dessoma lúcida: Dessomatologia; Homeostático.
06. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
07. Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
08. Fase existencial conclusiva: Intrafisicologia; Neutro.
09. Idoso pré-dessomático: Dessomatologia; Neutro.
10. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
11. Omnidepuração: Autorrecexologia; Homeostático.
12. Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Pressão mesológica nociva: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Previsão da autossobrevida: Autoproexogramologia; Neutro.
15. Quebra de regras: Recexologia; Neutro.

O DESAPEGO PRÉ-DESSOMÁTICO É PASSO IMPORTANTE
PRÓ-DESSOMA LÚCIDA, NA CANDIDATURA A CURSO
INTERMISSIVO AVANÇADO E NO AUTORREVEZAMENTO,
PROPÓSITO INDICADO NAS METAS DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, em plena vivência da fase da acabativa da autoproéxis, já equacionou os desapegos prioritários a serem iniciados sem demora? Essa lista de autossuperações ainda é longa ou já é curta?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 942
a 945.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 510.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 162.

B. T.
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DESASSÉDIO DO CONTRAPENSENE
(DESASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desassédio do contrapensene é a depuração, sob crivo hermenêutico, dos
elementos construtivos das objeções ou contrariedades ideativas e o saneamento, neutralização,
assistência e harmonização dos elementos intrusivos, emocionais ou energéticos, emitidos ou recebidos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou
obsidium, ―cerco; cilada; assédio‖. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. O elemento de composição contra provém do idioma Latim, contra, ―em frente de; em oposição a; contrariamente a; para com; a respeito de; de outro lado; em
contraposição a; em comparação com‖. Apareceu no Século XIII. A palavra pensamento procede
do idioma Latim, pensare, ―pensar; cogitar; formar alguma ideia‖. Surgiu igualmente no Século
XIII. O termo sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma
Francês, sentiment, ―faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; sentimento‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo energia deriva do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego,
enérgeia, ―força em ação‖. Surgiu em 1563.
Sinonimologia: 1. Desassédio do antipensene. 2. Analítica harmonizante do contrapensene. 3. Racionalização higienizante do contrapensene. 4. Desdramatização semeadora do contrapensene.
Neologia. As 3 expressões compostas desassédio do contrapensene, desassédio do autocontrapensene e desassédio do heterocontrapensene são neologismos técnicos da Desassediologia.
Antonimologia: 1. Assédio do contrapensene. 2. Dramatização; emocionalismo. 3. Fechadismo consciencial; monologismo. 4. Autocracia. 5. Acriticidade; criticidade anticosmoética;
nosocriticidade; patocriticidade. 6. Antagonismo pessoal. 7. Carneirismo; massa impensante.
Estrangeirismologia: a dissolução do argumento ad hominem; o fair play científico;
o Tertuliarium; o Acoplamentarium; a defesa quando under attack; a atitude íntima favorável
e predisponente a receber feedbacks, distinta da autovitimização.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criticidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: − Evolução
exige crítica. Há contrapensenes cosmoéticos. Desconfiemos dos propensenes.
Citaciologia. Eis princípio jurídico clássico, atinente ao desassédio do contrapensene:
− Audiatur et altera pars (―Ouçamos a outra parte‖).
Filosofia: a Hermenêutica; a Dialética.
II. Fatuística
Pensenologia: o desassédio do contrapensene; o holopensene pessoal da contrapensenidade sadia; o autodesarmamento pensênico; os contrapensenes cosmoéticos; o holopensene da interlocução científica; o holopensene democrático; a hermenêutica, exegética e analítica dos contrapensenes; o resquício favorável da pensenidade filosófica, afeito à Controversiologia; o autovanguardismo do invexopensene; o contrapensene carregado no pen; a acalmia íntima para lidar
com os contrapensenes; os metapensenes; a metapensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a harmonização dos interpensenes; o holopensene pessoal acolhedor de mentaissomas
e ideias.

8194

Enciclopédia da Conscienciologia

Fatologia: a desrepressão da discordância; a identificação da tese instabilizadora; a desdramatização da contrariedade mediante o enfoque ao conteúdo; o desassombro cosmoético perante a contrariedade; a extração da tese por detrás do petardo; a estabilização da contrariedade;
a neutralização do tabu em criticar; o debate científico; a controvérsia científica; a discussão política; o exercício da cidadania; o protoconteúdo veiculado nas emoções; o esforço pessoal autocoerente em emitir e também abrir-se a heterocríticas; o valor evolutivo inestimável da recepção de
heterocríticas; a consciência do papel das discordâncias na evolução; o acolhimento; a escuta;
a ausculta; a inclusão do outro; a simetria interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o discernimento
energético; a assimilação simpática das energias (assim); a paraprospecção consciencial; o acoplamento com ênfase mentalsomática; o debate interdimensional; as paracontrovérsias entre grupos extrafísicos; a mediação de conflitos interdimensionais; a iscagem assistencial lúcida; a desassimilação simpática das energias (desassim); a assepsia energética; a prática da tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nocivo entre o assédio do contrapensene e a transposição precipitada; o sinergismo inusitado entre tese e antítese perfazendo a síntese; o sinergismo
da interlocução; o sinergismo dos conteúdos díspares.
Principiologia: o princípio constitucional do direito ao contraditório; o princípio da
evolução consciencial; o princípio da interdependência evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética; o código de conduta do pesquisador.
Teoriologia: a teoria da ação comunicativa; a teoria dos atos ilocucionários; as teorias
da inclusão; as teorias da alteridade; as teorias da diferença.
Tecnologia: a técnica da distinção entre conteúdo e forma; a técnica analítica do pensene; as técnicas da mediação de conflitos; a técnica da tenepes; a técnica da invéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; os Colégios Invisíveis em geral.
Efeitologia: o efeito da intenção de compreender na convivência interconsciencial;
o efeito sadio da autocrítica na ausculta heteropensênica; o efeito discernidor da dissipação da
cortina de fumaça energética e emocional; o efeito do contraste entre aparência e essência, forma e conteúdo.
Neossinapsologia: as neossinapses autopesquisísticas; as neossinapses provenientes das
contrariedades; as neossinapses decorrentes de auto e heterocríticas.
Ciclologia: o ciclo comunicativo emissão-transmissão-recepção-processamento; o ciclo
dialético tese-antítese-síntese; a ruptura com o ciclo persecutório vítima-algoz.
Enumerologia: a decifração; a tradução; a decodificação; a desencriptação; a auscultação; a compreensão; a interpretação. A interlocução; o diálogo; a conversa; o colóquio; o dedo-de-prosa; o bate-papo; o debate; a controvérsia. A discordância; o dissenso; a crítica; a objeção;
o contraponto; a contrariedade; o antagonismo.
Binomiologia: o binômio paradoxal rigidez-fragilidade; o binômio admiração-discordância; o binômio amizade-debate; o binômio autocrítica-autodesassédio; o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio acolhimento-refratariedade.
Interaciologia: a interação auto e heteropensênica no acoplamento, compondo o interpensene; a interação dialógica; a interação dos contrários.
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Crescendologia: o crescendo assédio-desassédio; o crescendo patopensene-ortopensene; o crescendo patocriticidade-ortocriticidade; o crescendo antagonismo-objeção; o crescendo
fechadismo consciencial–abertismo consciencial; o crescendo egocentrismo cognitivo–descentração cognitiva; o crescendo inépcia energética–autossustentabilidade energética; o crescendo isolacionismo-cooperação; o crescendo autocracia-democracia; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio abertismo-transparência-democracia; o trinômio autocrítica-heterocrítica-omnicrítica; o trinônio tenepessista-amparador-assistido.
Polinomiologia: o polinômio escuta-análise-interpretação-ausculta; o polinômio rigidez-monoideísmo-fragilidade-fechadismo.
Antagonismologia: o antagonismo intrusopensene / contrapensene; o antagonismo contrariedade bélica / contrariedade pesquisística; o antagonismo contrariedade silenciosa / contrariedade expressa; o antagonismo instabilidade emocional dos debatedores / instabilidade das
ideias ainda não consensuais; o antagonismo ataque / objeção; o antagonismo autocracia / democracia; o antagonismo verdade absoluta / verpon.
Paradoxologia: o paradoxo da compatibilidade entre pesquisa da autoconsciência e impessoalidade científica; o paradoxo do assédio oferecer conteúdo aproveitável; o paradoxo do
conteúdo útil veiculado na forma entrópica; o paradoxo do propensene, não raro, ser mais insidioso, em matéria de intrusão, comparado ao contrapensene; o paradoxo em desassediar o contrapensene mediante outro contrapensene, no caso, hígido.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a pensenocracia; a assistenciocracia; a desassediocracia; a democracia pura; a invexocracia; a lucidocracia; a verdadeira sofocracia superando
o platonismo; a objeção de consciência; o Conselho dos 500 da Cognópolis Foz do Iguaçu.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a epistemofilia; a verponofilia; a criticofilia; a debatofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a tiranofobia.
Sindromologia: a síndrome do autismo.
Holotecologia: a assistencioteca; a controversioteca; a cognoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Consciencioterapia; a Interassistenciologia;
a Analiticologia; a Hermeneuticologia; a Holofilosofia; a Conviviologia; a Debatologia; a Contrapontologia; a Holomaturologia; a Harmoniologia; a Paradiplomacia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin large; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a paraplateia.
Masculinologia: o democrata; o pesquisador; o tenepessista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o compassageiro evolutivo; o voluntário da Conscienciologia; o adversário
ideológico; o debatedor; o polemizador; o verbetógrafo; o participante de Colégio Invisível;
o neófilo; o semperaprendente.
Femininologia: a democrata; a pesquisadora; a tenepessista; a inversora existencial;
a reciclante existencial; a compassageira evolutiva; a voluntária da Conscienciologia; a adversária
ideológica; a debatedora; a polemizadora; a verbetógrafa; a participante de Colégio Invisível;
a neófila; a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens desobsidiator; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens scrutinator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens holophilosophus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: desassédio do autocontrapensene = a qualificação cosmoética da intencionalidade aplicada; desassédio do heterocontrapensene = o discernimento cosmoético aplicado
do conteúdo ideativo alheio.
Culturologia: a cultura da democracia; a cultura do debate; a cultura da controvérsia
científica; a cultura da criticidade cosmoética; a cultura da impessoalidade científica.
Controvérsias. As controvérsias científicas são debates entre cientistas e pensadores, cada parte defendendo teorias, hipóteses, conjecturas, explicações ou ilações rivais, pertencentes
a distintos paradigmas.
Incomensurabilidade. O paradigma científico é o procedimento-padrão de determinada
comunidade de investigadores, envolvendo tanto teorias quanto práticas de pesquisa, e diferindo
profundamente dos outros paradigmas referentes ao tema, não havendo, a princípio, possibilidade
de comparação ou compatibilidade entre eles.
Hermenêutica. A difícil interlocução característica das controvérias científicas se deve,
em grande parte, à necessidade de desassédio dos contrapensenes emitidos e recebidos, através da
predisposição à compreensão do conteúdo ideativo das objeções, para além das reatividades e animosidades.
Controversiologia. Eis, em ordem alfabética, enumeração de 12 controvérsias científicas históricas, superadas ou vigentes, mostrando, de modo racional, as contraposições de conteúdos ideativos permitindo o desassédio dos contrapensenes:
01. Combustão: flogisto (Johann Joachim Becher, 1635–1682) versus oxigênio (Antoine-Laurent de Lavoisier, 1743–1794).
02. Formação da Terra: deriva continental (Alfred Lothar Wegener, 1880–1930) versus continentes imóveis (diversos autores).
03. Fundamento da matemática: intuicionismo (Luitzen Egbertus Jan Brouwer, 1881–
–1966) versus formalismo (David Hilbert, 1862–1943).
04. Gravidade: vórtices de éter (René Descartes, 1596–1650) versus ação a distância
(Isaac Newton, 1642–1727).
05. Hipnose: magnetismo animal (Franz Anton Mesmer, 1734–1815) versus inconsciente (Sigmund Freud, 1856–1939).
06. Imunidade: anticorpo específico ao antígeno (Paul Ehrlich, 1854–1915) versus anticorpo genérico a antígenos (Karl Landsteiner, 1868–1943).
07. Limite do universo: mundo fechado (Aristóteles, 384–322 a.e.c.) versus universo
infinito (Giordano Bruno, 1548–1600).
08. Modelos do universo: geocentrismo (Cláudio Ptolomeu, 90–168) versus heliocentrismo (Aristarco de Samos, 310–230 a.e.c.).
09. Movimento: impetus (Jean Buridan, 1300–1358) versus inércia (Galileu Galilei,
1564–1642).
10. Movimento celeste: esferas cristalinas homocêntricas (Eudoxo de Cnido, 390–338
a.e.c.) versus orbitais elípticas (Johannes Kepler, 1571–1630).
11. Movimento do sangue: causa final (Aristóteles, 384–322 a.e.c.) versus circulação
(William Harvey, 1578–1657).
12. Terapêutica: opostos curam opostos (Hipócrates de Cós, 460–370 a.e.c.) versus
iguais curam iguais (Arnaldo de Villanova, 1235–1311).
Emissão. No desassédio do autocontrapensene o emissor, mediante reflexão, faz a autocrítica e a depuração cosmoética da própria intrusividade, deliberando pela nova emissão ou retenção do autopensene.
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Recepção. O desassédio do heterocontrapensene inicia na postura dubiopensênica por
parte do ouvinte do componente patopensênico recebido, tendo em vista a adequada compreensão
da mensagem ou conteúdo ideativo.
Processamento. O processamento cosmoético da contrapensenidade harmoniza os elementos inter-nos do pensene, neutralizando a dissonância entre o pen, o sen e o ene.
Pressuposto. O desassédio do contrapensene pressupõe a postura de abertismo consciencial, evoluciofilia e neofilia, predispondo à compreensão do inaudito, desconhecido, estranho,
porém evolutivamente mais satisfatório.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desassédio do contrapensene, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Antagonismologia ambígua: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
04. Binômio ideia-intenção: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
06. Contestação intelectual: Holomaturologia; Neutro.
07. Contrariedade: Contrariologia; Homeostático.
08. Debate: Debatologia; Neutro.
09. Dosagem: Experimentologia; Neutro.
10. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
11. Inortodoxia: Cosmoeticologia; Neutro.
12. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
13. Pensene empático: Autopensenologia; Homeostático.
14. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Xenopensene: Xenopensenologia; Neutro.

SE A AUTEVOLUÇÃO CONSCIENCIAL NÃO OCORRE SEM
VALORIZAR A ALTERIDADE, A DIFERENÇA E O NOVO,
ENTÃO É INTELIGENTE DISCERNIR ENTRE A EVENTUAL
ENTROPIA E O CONTEÚDO ÚTIL DO CONTRAPENSENE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reage habitualmente perante os contrapensenes
com atividade ou passividade? Você os refrata, acata ou escuta?
Bibliografia Específica:
1. Alfonso-Goldfarb, Ana Maria; O que é História da Ciência; revisores Agnaldo A. Oliveira; & Carmen
T. S. Costa; Coleção Primeiros Passos; 96 p.; 2 caps.; 1 microbiografia; 19 refs.; 15,5 x 11,5 cm; br.; pocket; 2ª imp.;
Brasiliense; São Paulo, SP; 1995; páginas 7 a 93.
2. Dascal, Marcelo; Interpretação e Compreensão (Interpretation and Understanding); revisoras Anna Carolina Regner; & Jaqueline Stefani; trad. Marcia Heloisa Lima da Rocha; 730 p.; 30 caps.; 5 esquemas; 4 tabs.; 639 refs.;
alf.; ono.; 23 x 16 x 4 cm; br.; Unisinos; São Leopoldo, RS; 2006; páginas 301 a 313.
3. Freitas, Renan Springer de; Por que Estudar Controvérsias Científicas?; Artigo; Episteme; Revista; Semestrário; Vol. 3; N. 6; 17 refs.; Porto Alegre, RS; 1998; páginas 208 a 221.
4. Fuks, Saul; Org.; Descartes: Um Legado Científico e Filosófico; apres. Ildeu de Castro Moreira; revisora
Soraya Araújo; 252 p.; 12 caps.; 2 cronologias; 29 esquemas; 6 fotos; 4 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 184 refs.; 21
x 14 cm; br.; Relume Dumará; & COPPE; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 79 a 126.
5. Hellman, Hal; Grandes Debates da Ciência: Dez das Maiores Contendas de todos os Tempos (Great Feuds
in Science: Ten of the Lively Disputes Ever); revisores Armando Olivetti Ferreira; & Adriana Silva Meolla; trad. José Os-
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car de Almeida Marques; 280 p.; 10 caps.; epíl.; 369 refs.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Unesp; São Paulo, SP; 1999; páginas 193
a 203.
6. Kuhn, Thomas S.; A Estrutura das Revoluções Científicas (The Structure of Scientific Revolutions); revisora Alice Kyoko Myashiro; trad. Beatriz Viana Boeira; & Nelson Boeira; Coleção Debates; 258 p.; 12 caps.; 171 refs.;
20,5 x 11,5 cm; br.; 3ª Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 1992; páginas 77 a 105.
7. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradoes Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
pref. Flávia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.;
1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 97 a 109 e 191 a 195.
8. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
318 a 402.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 388 a 424 e 462
a 483.

A. Z.

Enciclopédia da Conscienciologia

8199

DESASSEDIOLOGIA
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A Desassediologia é a Ciência aplicada à promoção do desassédio intra
e interconsciencial das consciências, conscins, consciexes, assediados e assediadores, ao mesmo
tempo, empregando todos os procedimentos e recursos técnicos na condição de especialidade da
Conscienciologia, notadamente no universo da Consciencioterapia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou
obsidium, ―cerco; cilada; assédio‖. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos,
―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Ciência do Desassédio Consciencial. 2. Ciência da Desintrusão
Pensênica. 3. Despossessiologia. 4. Desassediometria.
Neologia. O vocábulo Desassediologia e as duas expressões compostas Desassediologia
Mínima e Desassediologia Máxima são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Assediologia. 2. Possessiologia. 3. Possessiometria.
Estrangeirismologia: o tratamento dos casos de poltergeist.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a especialidade da Conscienciologia; o objetivo da Consciencioterapia; o autassédio; a falta generalizada de Higiene Consciencial; a autodesorganização; os alertas conscienciais; o autodesassédio.
Parafatologia: os acidentes de percurso parapsíquicos; o assédio interconsciencial;
a fascinação; a subjugação; a semipossessão; a possessão interconsciencial; o desassédio interconsciencial; o heterodesassédio; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática
(desassim); o exorcismo; a retirada do invasor (ou invasores) do microuniverso da conscin; a autodesperticidade; a reurbex; a transmigração interplanetária como megadesassédio extrafísico;
a Baratrosfera; a comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório
conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Filiologia: a energofilia.
Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a parapsicoteca; a energeticoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Consciencioterapia; a Projecioterapia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Autodeterminologia; a Interprisiologia; a Recexologia;
a Transmigraciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a consciência assediada; a consciência assediadora;
a consener; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência desassediadora;
a conscin projetada desassediadora; o ser desperto.
Masculinologia: o assediador; o megassediador; o satélite de assediador; o assediador
de ofiex; o assediador-líder; o pré-serenão vulgar; o desassediador-líder; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o amparador extrafísico co-terapeuta; o evoluciólogo extrafísico.
Femininologia: a assediadora; a megassediadora; a satélite de assediador; a assediadora de ofiex; a assediadora-líder; a pré-serenona vulgar; a desassediadora-líder; a tenepessista;
a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a amparadora extrafísica co-terapeuta;
a evolucióloga extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Desassediologia Mínima = o afastamento e o encaminhamento extrafísico de consciex assediadora junto à conscin assediada; Desassediologia Máxima = a reciclagem
intraconsciencial (recin) profunda da conscin assediada eliminando o autassédio, a raiz do heterassédio.
Autodesassédio. No universo da Desassediologia, dentro do corpus científico da Conscienciologia, incluindo a Projecioterapia, eis, na ordem crescente de relevância, 4 técnicas conscienciológicas específicas do autodesassédio:
1. EV: o estado vibracional, pessoal.
2. Acoplamentarium: os exercícios dos acoplamentos energéticos.
3. Tertuliarium: as tertúlias pedagógicas, diárias, gratuitas e sem pré-requisitos.
4. Holociclo: o trabalho intelectual patrocinando o autodesassédio mentalsomático, em
particular.
Heterodesassédio. No mesmo universo da Desassediologia, dentro do corpus científico
da Conscienciologia, eis, na ordem crescente de relevância, 4 técnicas conscienciológicas específicas do heterodesassédio:
1. Tenepessismo: as práticas interassistenciais, pessoais, diárias.
2. Projecioterapia: as práticas assistenciais projecioterápicas; os resgates extrafísicos
e outros.
3. Consciencioterapia: as práticas assistenciais consciencioterápicas.
4. Ofiexismo: a manutenção ativa da oficina extrafísica, pessoal, do tenepessista veterano.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Desassediologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
2. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
3. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
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Energima: Parapatologia; Nosográfico.
Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.

A DESASSEDIOLOGIA É O PRÉ-REQUISITO DECISIVO
PARA A ABERTURA DA EVOLUCIOLOGIA, DA REEDUCAÇÃO E DA RESSOCIOLOGIA, A FIM DE SE IMPLANTAR
A CONDIÇÃO DA DESPERTICIDADE ATIVA MAIS AMPLA.
Questionologia. Qual condição ou relação pessoal você, leitor ou leitora, mantém com
a Desassediologia, a de assediado assistido ou desassediador assistente? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 134, 257, 169, 271, 333, 363, 366, 487, 502, 516 e 588.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 236.
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DESASSEDIOMETRIA
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desassediometria é a mensuração da capacidade de desassédio da consciência, intra ou extrafísica, servindo de padrão de aferição dos próprios traços conscienciais e do
nível evolutivo já conquistado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou
obsidium, ―cerco; cilada; assédio‖. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. O elemento de composição metria procede do idioma Latim, metrum, ―medida de 1 verso‖, e este do idioma Grego, métron, ―unidade de medida; o que mede;
instrumento para medir‖.
Sinonimologia: 1. Avaliação desassediológica. 2. Mensuração do desassédio. 3. Parâmetro da desassedialidade.
Neologia. O vocábulo desassediometria e as duas expressões compostas desassediometria básica e desassediometria avançada são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Assediometria. 2. Intrusometria. 3. Possessiometria.
Estrangeirismologia: a função de helper; o combate aos poltergeister; o curriculum milenar de interassistência; o savoir-faire; o know-how evolutivo; o consciential tycoon; as estratégias para lidar com o under attack; o tratado Homo sapiens pacificus.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à desassedialidade vivenciada.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desassediometria: medida evolutiva. Desassediometrologia: Cosmoeticologia Desassediadora.
Coloquiologia: o fato de conhecer a extensão dos próprios sapatos; o ato de saber cutucar a onça com vara curta; o ato de colocar-se no seu lugar; o ato de fazer com os pés nas costas; o ato de cantar sem fazer caretas; o ato de nadar de braçada; o fato de saber dar os passos
de acordo com o tamanho das pernas.
Filosofia: o Tenepessismo; o Ofiexismo; o Serenismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a desassediometria; a metrificação do desassédio; o livro Conscienciograma;
o desassediograma; o inventário dos desassédios; o potencial desassediador praticado; a capacidade desassediadora; os procedimentos desassediadores; as habilidades desassediológicas; o desempenho desassediológico; a teática desassediadora; os testes da realidade; a autexperimentação desassediadora; as rebarbas de desassédios; a identificação de neorreciclagens conscienciais; o emprego da vontade; o autofortalecimento cosmoético; os neoenfrentamentos dos assédios; os confrontos inevitáveis; o nível de sobrepairamento e da imperturbabilidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o refinamento da
sinalética energoparapsíquica; os auto e heterencapsulamentos energéticos; a autoblindagem cosmoética; a parencriptação da ofiex; o aumento gradativo da tara parapsíquica; o reforço do amparo extrafísico de função; as conexões com as Centrais Extrafísicas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo trafor-intencionalidade; o sinergismo força cosmoética–
–potência desassediadora; o sinergismo cosmoeticidade-desassediofilia; o sinergismo antiautoconflitividade-desassedialidade; o sinergismo autodiscernimento-imperturbabilidade; o sinergismo vontade-realização.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético
“aconteça o melhor para todos”; o princípio “muito ajuda quem não atrapalha”; o princípio
“em matéria de parapsiquismo, só põe banca quem tem competência”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) em constante aperfeiçoamento.
Teoriologia: a teoria da Escala Evolutiva das Consciências; a teoria dos atributos conscienciais.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas de desassédio.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico; o paravoluntariado da reurbex.
Laboratoriologia: o Holociclo na condição de laboratório do desassédio mentalsomático; o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o Tertuliarium enquanto laboratório de desassédio grupal.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Tenepessistas;
o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Amparadores.
Efeitologia: o efeito da autoconsciencialidade nos desassédios; o efeito dos desassédios
na intraconsciencialidade; o efeito da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) no êxito dos desassédios.
Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses necessárias para abordar os
assédios sem se autassediar; as neossinapses resultantes do aprendizado desassediológico.
Ciclologia: o ciclo das avaliações; o ciclo dos desassédios; o ciclo da evolutividade.
Enumerologia: o perfil desassediador; a especialidade desassediadora; o trafor desassediador; a vontade desassediadora; a Cosmoética Desassediadora; a coerência desassediadora;
a autoconscienciometria desassediadora.
Binomiologia: o binômio expectativa-frustração; o binômio falta de recin–incompetência desassediadora; o binômio ignorância-ingenuidade; o binômio inteligência evolutiva (IE)–
–conhecimentos desassediológicos; o binômio bom-humor–desassedialidade; o binômio cosmovisão–multiação desassediadora; o binômio calculismo cosmoético–ousadia desassediadora.
Interaciologia: a interação autodisponibilidade interassistencial–convocação pelos amparadores; a interação autopacificação íntima–harmonização holopensênica; a interação especialização evolutiva–gabarito interassistencial; a interação condicionamento físico–performance
energética; a interação autoconhecimento-autolimites; a interação detalhismo–precisão diagnóstica; a interação Enciclopediologia–megadesassédios.
Crescendologia: o crescendo patológico autassédio-heterassédio; o crescendo patológico semipossessão-possessão; o crescendo reurbex-reurbin; o crescendo equipin-equipex; o crescendo amparando-amparador; o crescendo recéxis-recin; o crescendo antibagulhismo energético–antibagulhismo pensênico; o crescendo salvamentos intrafísicos–resgates na Baratrosfera;
o crescendo autossuficiência relativa–autonomia consciencial–interdependência.
Trinomiologia: o trinômio da especialização aprofundamento técnico–treino sistemático–aperfeiçoamento consciencial; o trinômio especialidade holobiográfica–fôrma holopensênica–gabarito desassediador; o trinômio sincronicidades evolutivas–oportunidades de desassédio–
–descoberta de trafor desassediador; o trinômio autoconfiança exacerbada–superestimação da
capacidade pessoal–subestimação do assédio; o trinômio esforços empreendidos–vivências acumuladas–conhecimentos desassediológicos.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio observação aguçada–criticidade detalhista–espaço mental–conexão com
amparo–iniciativa pessoal; o polinômio tecnicidade–elaboração mental–detalhismo–análise.
Antagonismologia: o antagonismo parapsiquismo hígido / parapsiquismo patológico;
o antagonismo trafor ocioso / trafor bem empregado; o antagonismo heterorrespeito / estupro
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evolutivo; o antagonismo doação incondicional / negocinho evolutivo; o antagonismo monoterapêutica / politerapêutica; o antagonismo perfil conflitivo / perfil desassediador.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador; o paradoxo de quanto maior o nível de desassedialidade, mais contato com assédio.
Politicologia: a desassediocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis da Paradireitologia aplicadas aos desassédios.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a superação da assediofobia; a eliminação da enissofobia.
Sindromologia: a autocura das síndromes autassediantes; os esclarecimentos quanto às
síndromes assediadoras interpresidiárias.
Maniologia: a evitação da mania de subestimação; o descarte da mania de superestimação; a eliminação da mania de postergação.
Mitologia: o combate ao mito da responsabilidade divina.
Holotecologia: a consciencioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Desassediologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o desassediador; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a desassediadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desassediometria básica = a do tenepessista; desassediometria avançada
= a do Serenão.
Culturologia: a cultura conscienciometrológica; a cultura da desassedialidade.
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Características. Eis, listados a seguir, na ordem alfabética, 34 aspectos relativos aos desassédios objetivando a autopesquisa desassediométrica:
01. Agendamento: programado, aleatório, emergencial.
02. Alvo: ambiental, consciencial, objetal.
03. Ambientex: Baratrosfera, comunex de recuperação, Curso Intermissivo (CI).
04. Âmbito: pessoal, alheio.
05. Amplitude: doméstico, profissional.
06. Área: campestre, urbana.
07. Atenção: priorizado, negligenciado.
08. Atuação: presencial, direta ou a distância, indireta.
09. Composição: grupal, multidimensional, funcional, complexo.
10. Dimensão: intrafísico, extrafísico.
11. Domínio: privado, público.
12. Duração: instantâneo, demorado.
13. Ectoplasma: uso de ectoplasma, neuroectoplasma.
14. Energia: do assistente, do amparador extrafísico.
15. Espécie: vegetal, pré-humano, humano, consciencial.
16. Extensão: individual, grupal, coletivo.
17. Função: profilático, terapêutico.
18. Gabarito: profissional, amador.
19. Geopolítica: bairro, cidade, região, país, continente, planeta, Cosmos.
20. Grupalidade: intragrupal, intergrupal.
21. Intensidade: laboratorial, cirúrgico.
22. Interrelação: entre pares, hierarquizado.
23. Localidade: indoors, outdoors.
24. Lucidez: consciente, inconsciente.
25. Meio: tenepes, ofiex, Central Extrafísica.
26. Modalidade: monogrupal, poligrupal.
27. Núcleo: familiar, grupocármico.
28. Participação: sozinho, em equipe.
29. Perfil: satélite de assediador, assediador, megassediador; consener, consréu, poltergeist, mutante, transmigrado.
30. Proxêmica: circunvizinhança, alhures.
31. Regularidade: pontual, continuado.
32. Tecnicidade: técnico, improvisado.
33. Timing: antecipado, na ocorrência, post facto.
34. Veículo: somático, energético, psicossomático, mentalsomático.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desassediometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ataque paraterapêutico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Escala interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
08. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

8206

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
Sobrepairamento: Holomaturologia; Homeostático.
Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.
Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.
Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.

A DESASSEDIOMETRIA APONTA COM REALISMO O GABARITO INTERASSISTENCIAL DO ASSISTENTE COM RESPECTIVOS TRAFORES, TRAFARES E TRAFAIS, DEMARCANDO OS LIMITES DA AUTOCOSMOETICIDADE VIVIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz aferição regular dos desassédios realizados?
Quais técnicas costuma aplicar visando aperfeiçoar-se na desassedialidade?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; & Bonassi, João Aurélio; Conscienciometria e Desassediometria; Artigo; II Jornada de
Conscienciometrologia; Foz do Iguaçu, PR; 04-06.07.14; Glasnost; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 16 enus.; 2 minicurrículos; 2 relatos; 5 refs.; Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial; Foz do Iguaçu, PR; Julho,
2014; páginas 8 a 18.

K. A.

Enciclopédia da Conscienciologia

8207

DESASSOMBRO PARATECNOLÓGICO
(PARATECNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desassombro paratecnológico é a condição de desdramatização e desmistificação assumida pela conscin, homem ou mulher, perante o estudo e o emprego da tecnologia transcendente conscienciológica, objetivando a evolução consciencial pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O vocábulo assombrar é de origem controversa, provavelmente do idioma Latim, umbra,
―sombra produzida pelo corpo interposto entre a luz e a Terra; sombreado; lugar à sombra; imagem sem consistência‖. Surgiu no Século XIV. A palavra assombro apareceu no Século XVII.
O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além
de‖. O vocábulo tecnologia deriva do mesmo idioma Grego, tekhnología, ―tratado ou dissertação
sobre alguma Arte; exposição das regras de alguma Arte‖, formado a partir do radical tekhno, de
tékhné, ―Arte; artesania; indústria; Ciência‖, e do radical logia, de lógos, ―Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Paratecnofilia sadia. 2. Desdramatização da paratecnologia. 3. Desmistificação da paratecnologia.
Cognatologia. Eis, em ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo assombro:
assombração; assombrada; assombradiça; assombradiço; assombrado; assombrador; assombradora; assombramento; assombrar; assombrosa; assombroso; autodesassombro; Autodesassombrologia; desassombrada; desassombrado; desassombramento; desassombrar; desassombro;
maxidesassombro; megadesassombro; microdesassombro; minidesassombro.
Neologia. As 4 expressões compostas desassombro paratecnológico, microdesassombro
paratecnológico, minidesassombro paratecnológico e maxidesassombro paratecnológico são
neologismos técnicos da Paratecnologia.
Antonimologia: 1. Assombro paratecnológico. 2. Aversão à paratecnologia; paratecnofobia. 3. Paratecnolatria; paratecnomania. 4. Mistificação da paratecnologia; sacralização da paratecnologia.
Estrangeirismologia: a open mind; o know-how parapsíquico; o autoquestionamento urbi et orbi; o neomodus faciendi; o modus operandi parapsíquico, intelectivo, cosmoético; a paraworkmanship; o high profile parapsíquico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à utilização cosmoética da Paratecnologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do desassombro cosmoético; os neopensenes;
a neopensenidade; os rastropensenes; a rastropensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade;
os taquipensenes; a taquipensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os qualipensenes;
a qualipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os
raciocinopensenes; a raciocionopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; o choque holopensênico sofrido pela consréu ressomada reintegrada à Socin contemporânea; o empenho pelo
carregamento da autopensenização no pen; a agilização pensênica a partir da implantação de hábitos intelectuais.
Fatologia: o desassombro tecnológico; a desdramatização da tecnologia; o destemor no
uso de técnicas conscienciológicas; a arrogância apriorística; a baixa autestima intelectual gerando a tecnofobia; a exacerbação emocional; o autodomínio emocional; a apreciação dos desafios
intelectivos cosmoéticos; a tecnicidade pessoal sadia; o desassombro no uso do tecnês; o bom hu-
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mor sadio enquanto ferramenta evolutiva; a postura técnica nas abordagens; a dependência humana à tecnologia, desde as mais antigas civilizações pré-históricas; o uso diário, crescente e onipresente da tecnologia moderna por praticamente todas as conscins na Era da Aceleração da História; a assistência às consréus por meio do exemplarismo técnico do intermissivista lúcido; a importância da tecnologia para a Socin; a satisfação íntima na apreensão de neoconhecimentos cosmoéticos; o fato de até a improvisação bem sucedida exigir técnica; a divulgação e o ensino de
novos procedimentos evolutivos; a autexperimentação de técnicas existenciais; o fato de nenhuma técnica ser adequada para todos os casos de uso; a delimitação do escopo de uso da técnica;
o uso de técnicas diferentes em contextos diferentes; o descondicionamento conquistado com método; a coragem consciencial usada com discernimento, promovendo a ousadia lúcida e sadia;
a qualificação da intencionalidade; a eliminação de melindres; o autenfrentamento consciencial;
a flexibilidade consciencial; as técnicas utilizadas de maneira cega ou dogmática, ao modo de ritual; a eliminação de bagulhos energéticos; a técnica utilizada com lucidez; a Metodologia Evolutiva enquanto organização útil; a dispersividade consciencial; a autoconcentração mental em procedimentos e paraprocedimentos técnicos; a autorganização consciencial; o abertismo consciencial na experimentação, adaptação e criação de técnicas evolutivas; a otimização de procedimentos pela experiência pessoal; o uso adequado da instrumentação e da parainstrumentação conforme a aplicação e o contexto, sem excessos; a paciência no aprendizado da utilização otimizada de
instrumentos e do próprio soma; a descompensação psicossomática; a autoimperturbabilidade;
a manifestação consciencial com a preponderância do mentalsoma; a soltura mentalsomática favorecendo o discernimento interassistencial; o conscienciocentrismo nas abordagens técnicas.
Parafatologia: o desassombro paratecnológico; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinergia com o amparo extrafísico de função; os extrapolacionismos parapsíquicos; o parafato de, na vida extrafísica ou multidimensional, poder haver paratécnicas de consenso para tudo; o fato de a Conscienciologia estar assentada no estudo e emprego de paratécnicas; a afinidade com o amparo de função conquistada e mantida pelo uso de métodos em todas as
manifestações conscienciais; a importância da Paratecnologia para todas as conscins pré-serenonas interessadas na evolução consciencial; a importância da Paratecnologia para a Socin Conscienciológica e comunexes evoluídas; a evolução dos procedimentos técnicos na prática da tenepes; a paciência no aprendizado para a utilização otimizada dos veículos de manifestação da consciência; a necessidade do domínio da Paratecnologia de alto nível pelo amparador extrafísico;
a paratecnicidade cosmoética, de alto nível, sinalizando o diferencial entre o amparador e o guia
amaurótico; a promoção do desassédio técnico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo desassombro paratecnológico–amparador técnico; o sinergismo técnica-paratécnica; o sinergismo inteligência técnica–inteligência paratécnica; o sinergismo da adequação dos instrumentos às injunções holossomáticas.
Principiologia: o exercício do princípio da descrença (PD) na avaliação tecnológica;
o princípio pessoal, multiexistencial, de aplicação da Paratecnologia à Intrafisicologia; o princípio de para tudo haver técnica.
Codigologia: a falta da aplicação do código pessoal de priorização evolutiva; a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Paratecnologia; a passagem do 1% da teoria para os 99% da
vivência das paratécnicas; a Paratecnologia transformando a teoria em prática otimizada; a teoria da inteligência evolutiva (IE); as teorias da reeducação consciencial.
Tecnologia: a paratecnogenia; as paratécnicas didáticas; a técnica do arco voltaico
craniochacral interassistencial; as paratécnicas científicas; as técnicas de desassédio interconsciencial; as técnicas de registros diários; a técnica da assim e desassim; a técnica da abordagem
multidimensional; a técnica de assepsia energética; a técnica da auscultação parapsíquica.

Enciclopédia da Conscienciologia

8209

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;
o laboratório conscienciológico da existência diuturna; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; a paratecnologia presente em todos os Colégios Invisíveis.
Efeitologia: os efeitos otimizadores evolutivos do uso da parainstrumentação; os efeitos
otimizadores do uso evolutivo do holossoma; os efeitos otimizadores do uso de paratécnicas
avançadas; os efeitos evolutivos da continuidade crescente, consciente e coerente das ações proexológicas.
Neossinapsologia: o desassombro facilitando a formação de neossinapses; a aversão
à Paratecnologia desperdiçando neossinapses intermissivas; as paraneossinapses construindo
neorrotinas na dimensão extrafísica.
Ciclologia: o ciclo patológico melin-melex; o ciclo autenfrentamento-desassombramento; o ciclo aplicação de neotécnicas evolutivas–consolidação de neopatamares evolutivos.
Enumerologia: a paratecnicidade aplicada às rotinas intrafísicas diuturnas; a paratecnicidade aplicada à autopesquisa; a paratecnicidade aplicada às reciclagens existenciais; a paratecnicidade aplicada às reciclagens intraconscienciais; a paratecnicidade aplicada à proéxis pessoal; a paratecnicidade aplicada às vivências na dimensão extrafísica; a paratecnicidade aplicada à evolução consciencial.
Binomiologia: o binômio Paratecnologia–Tecnologia Eletronótica; os requisitos paratecnológicos necessários para o exercício do binômio hábitos saudáveis–neorrotinas úteis.
Interaciologia: a interação Tecnologia Intrafísica–Paratecnologia.
Crescendologia: o crescendo técnica eletronótica–paratécnica.
Trinomiologia: o trinômio planejamento-consecução-resultados; o trinômio desassombro-neofilia-Experimentologia; o trinômio desassombro–paratecnicidade–aceleração evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo bem estar / malestar; o antagonismo tacon / tares;
o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo raciocínio / fé; o antagonismo personalidade forte / personalidade pusilânime; o antagonismo amparofilia / paratecnofobia.
Paradoxologia: o paradoxo de a tecnicidade intrafísica, quando lúcida, ampliar a autoconscientização multidimensional (AM); o paradoxo de a disciplina trazer liberdade.
Politicologia: a tecnocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a assistenciocracia; o antidemagogismo.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento paratecnológico.
Filiologia: a neofilia; a amparofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a tecnofobia; a paratecnofobia; a conscienciofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da robotização existencial.
Maniologia: a tecnomania; a religiomania; a mitomania; a eliminação das egomanias.
Mitologia: a desmitificação da Paratecnologia; o mito do professor Pardal (personagem das histórias em quadrinhos); a mitificação da paratecnologia transformando técnicas em rituais cegos e imutáveis, usados sem discernimento; o mito de bastar ser bonzinho para ser amparador.
Holotecologia: a ciencioteca; a tecnoteca; a metodoteca; a projecioteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a recexoteca; a cognoteca; a logicoteca; a raciocinoteca; a lucidoteca;
a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Paratecnologia; a Experimentologia; a Coerenciologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Parapedagogia; a Vivenciologia; a Autodiscernimentologia; a Assistenciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; o pré-serenão vulgar; a conscin lúcida; a conscin intermissivista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens paratechnologus;
o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: microdesassombro paratecnológico = o da conscin disposta a aprender
com destemor a técnica do EV e da mobilização básica de energias (MBE); minidesassombro paratecnológico = o da conscin tenepessista, aplicando técnicas de abordagem extrafísicas às consciências assistidas; maxidesassombro paratecnológico = o do ofiexista veterano, já na condição de
desperto, acolhendo megassediadores.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Multidimensiologia;
a cultura da Intermissiologia; a matriz cultural; a cultura científica; a cultura da Pesquisologia;
a cultura parapsíquica; a cultura da Interassistenciologia.
Tabelologia: Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
16 cotejos indicadores das condições do desassombro e do assombro paratecnológico:
Tabela – Cotejo Desassombro Paratecnológico / Assombro Paratecnológico
Nos

Desassombro Paratecnológico

Assombro Paratecnológico

01. Abordagem traforista

Abordagem trafarista

02. Autodesassédio

Autassédio ainda predominante

03. Autodescrenciologia

Apriorismologia
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Desassombro Paratecnológico

Assombro Paratecnológico

04. Autodomínio emocional

Emotividade excessiva

05. Autoimperturbabilidade

Descompensações psicossomáticas

06. Conscienciofilia

Robotização existencial

07. Curiosidade pesquisística sadia

Pensenidade dogmática

08. Inteligência evolutiva

Intencionalidade instintiva espúria

09. Manifestação com predominância
mentalsomática

Manifestação com predominância
psicossomática

10. Neofilia parapsíquica

Neofobia parapsíquica

11. Ousadia evolutiva sadia

Pusilanimidade

12. Perícia evolutiva

Incúria evolutiva

13. Pró-atividade evolutiva

Acomodação na zona de conforto

14. Tecnicidade interassistencial lúcida

Tecnicidade cega

15. Tecnofilia sadia interassistencial

Aversão à tecnicidade

16. Universalismo

Sectarismo
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desassombro paratecnológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Exigência paratécnica: Paratecnologia; Neutro.
07. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
09. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Paratécnica: Extrafisicologia; Neutro.
11. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Paratecnologia da intelecção: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
14. Tecnofilia: Experimentologia; Neutro.
15. Verpon paratecnológica: Paratecnologia; Homeostático.
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A MANUTENÇÃO DO HOLOPENSENE DO DESASSOMBRO
PARATECNOLÓGICO POSSIBILITA AO INTERMISSIVISTA
LÚCIDO ATUAR COM PREDOMINÂNCIA MENTALSOMÁTICA, CONTRIBUINDO PARA A MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda apresenta alguma resistência à experimentação lúcida de novas abordagens paratecnológicas? Na escala de 1 a 5, qual nível de produtividade vem obtendo a partir do desassombro paratecnológico?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 594.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 indices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 197, 943 e 952.

A. Q. S.
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DESASSOMBRO PESQUISÍSTICO
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desassombro pesquisístico é a condição de desdramatização e desmistificação quanto à ação ou atitude de pesquisar, esquadrinhar, perscrutar e investigar qualquer tema,
fato, parafato ou a própria intraconsciencialidade, planejada pela conscin lúcida, homem ou mulher, objetivando criar conjunto de técnicas favorecedoras à saída da inércia evolutiva pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O vocábulo assombrar é de origem controversa, provavelmente do idioma Latim, umbra,
―sombra produzida pelo corpo interposto entre a luz e a Terra; sombreado; lugar à sombra; imagem sem consistência‖. Surgiu no Século XIV. O termo assombro apareceu no Século XVII.
A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de
pesquisitus, e esta de perquirere, ―buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Desdramatização pesquisística. 2. Destemor pesquisístico. 3. Ousadia pesquisística. 4. Valentia investigativa. 5. Desassombro experimental.
Neologia. As 3 expressões compostas desassombro pesquisístico mínimo, desassombro
pesquisístico mediano e desassombro pesquisístico máximo são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Acovardamento pesquisístico. 2. Covardia investigativa. 3. Desânimo pesquisístico. 4. Pusilanimidade investigativa. 5. Receio experimental.
Estrangeirismologia: a aquisição do know-how autopesquisístico; a intentio recta autopesquisística; o upgrade consciencial em decorrência da autopesquisa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autopercepciologia.
Ortopensatologia: – “Pesquisologia. Se algo o incomoda, é hora de fazer autopesquisa”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da motivação pesquisística; o holopensene pessoal
da autopesquisa; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os patopensenes; a reciclagem da patopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os
xenopensenes; a xenopensenidade; o pensene autovitimizador sendo porta de entrada para o autassédio mentalsomático; a autodesorganização pensênica; a pressão holopensênica impedindo os
registros; a rejeição ao grafopensene desde a infância; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a acalmia pensênica; a retilinearidade pensênica necessária à pesquisa; a necessidade do grafopensene; o holopensene pessoal da interassistencialidade.
Fatologia: o desassombro pesquisístico; o desassombro racional e cosmoético; a automotivação pesquisística; a autorreflexão gerada no ato de pesquisar; a psicomotricidade sendo
substituída pela mentalsomaticidade; a busca pelo autoconhecimento; a certeza íntima de ter algo
a realizar; a manutenção do cérebro atuante; a atenção ao repouso adequado; a evitação da hipomnésia; os exercícios mentais revertendo a desconcentração mental; a sensação de estar sempre
atrasado; a baixa autopercepção; as palavras ditas ―ao vento‖, mudando o foco da autopesquisa;
a flexibilização consciencial; o entendimento da autorresponsabilidade evolutiva; a decisão ainda
incerta de mudança íntima; o medo da autexposição; a crença na própria incapacidade pesquisística; a falta de higiene mental; o curso modular de Saúde Consciencial da Organização Internacio-
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nal de Consciencioterapia (OIC); o curso de Autopesquisa Projeciológica do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o momento decisivo da autoconscientização
quanto à Autopesquisologia; o fim das buscas inócuas por soluções extraconscienciais; a decisão
de não delegar o controle dos próprios sentimentos; a Higiene Consciencial; a autodesassedialidade sendo cláusula pétrea da proéxis; a ação de pesquisar aumentando a concentração mental; a autorganização íntima; a autossegurança pesquisística; a pacificação intraconsciencial qualificando
a autopesquisa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desassombro parafenomenológico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a identificação da sinalética
sendo tarefa pessoal intransferível; o desenvolvimento das autoparapercepções; a inspiração extrafísica sobre o tema a pesquisar; a clarividência viajora; os sinais energéticos e parapsíquicos
patológicos; os assédios comuns impedidores da autopesquisa; a irritação e a sonolência sendo sinalética da presença do assédio; o bloqueio energético do coronochacra; a pseudossinalética parapsíquica; as inspirações extrafísicas ignoradas; a percepção do amparo extrafísico diante dos acertos pesquisísticos; o amparo extrafísico de função da pesquisa temática; o campo bioenergético
facilitando a compreensão do tema pesquisado; os insights retrocognitivos; a projetabilidade lúcida (PL) sendo ferramenta pesquisística ímpar.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata;
o sinergismo autopensenidade–holopensene pessoal–materpensene; o sinergismo audácia justificada–desassombro cosmoético.
Principiologia: o princípio de a evolução ser pessoal e intransferível; a autaplicação do
princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a autoincorruptibilidade aplicada
ao CPC.
Teoriologia: a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria da aplicação teática da inteligência evolutiva (IE); a passagem do 1% de teoria para os 99% de vivência na rotina da escrita diária.
Tecnologia: a aplicação da técnica de viver evolutivamente; a vivência das técnicas
energéticas; a aquisição da técnica verbetográfica; as técnicas de assim e desassim.
Voluntariologia: a importância do vínculo consciencial por meio do voluntariado em
Instituição Conscienciocêntrica (IC); a decisão de ser voluntário tenepessista pelo resto da vida;
a dedicação ao autaprimoramento pela díade voluntariado-paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autorganizaciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: a autoconscientização quanto aos efeitos da autopensenidade sadia; a autoconscientização quanto aos efeitos das energias conscienciais (ECs) nas interrelações; a homeostase holossomática enquanto efeito da imperturbabilidade habitual.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses pesquisísticas; as autovivências das verpons favorecedoras das neossinapses; a ação cirúrgica de abolir sinapses automáticas anticosmoéticas.
Ciclologia: a autoprontidão inteligente no ciclo assim-desassim; a passagem do ciclo
psicossomático para o ciclo mentalsomático; a meticulosidade e constância no ciclo ler-anotar-refletir-escrever; a identificação do ciclo dos desperdícios das autopotencialidades parapsíquicas; o ciclo das reciclagens existenciais.
Enumerologia: a estudiosidade; a antiemotividade; a curiosidade; a exaustividade;
a imparcialidade; a criticidade; a mentalsomaticidade.
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Binomiologia: o binômio conhecimento-responsabilidade; o binômio recebimento-retribuição; o binômio assim-desassim.
Interaciologia: a interação autopensene-holopensene; a interação amparador-amparando.
Crescendologia: a aplicação do crescendo determinação–autodidatismo–proatividade–
–resultado evolutivo; a individuação da conscin favorecendo o crescendo autopacificação-imperturbabilidade-serenidade; a eliminação do crescendo ansiedade-afobação-distração-esquecimento.
Trinomiologia: a eficiência do trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio.
Polinomiologia: o fortalecimento do polinômio autoconhecimento-autoimagem-autestima-autoconfiança.
Antagonismologia: o antagonismo destemor pesquisístico / inércia pesquisística; o antagonismo autoimperturbabilidade / autoperturbabilidade; o antagonismo autopacificação / impulsividade; o antagonismo autocorrupção / superação dos trafares.
Paradoxologia: o paradoxo autoimperdoador-heteroperdoador; o paradoxo da Autenganologia.
Politicologia: a cerebrocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a assertivocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autossuperações.
Filiologia: a autopesquisofilia; a energofilia; a neofilia; a autenticofilia; a assistenciofilia; a tenepessofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: o autenfrentamento da conscienciometrofobia; a anulação da evoluciofobia;
a ausência da autocogniciofobia; a erradicação da neofobia; a ausência da projeciofobia; a eliminação da tanatofobia; a antidecidofobia.
Sindromologia: a anulação da síndrome da vontade débil; a ausência da síndrome da
subestimação; a libertação da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a libertação da mania de autossabotagem; a insensatez da mania de postergação; a eliminação de manias estagnadoras da Autopesquisologia.
Mitologia: o mito da autevolução espontânea, natural e sem autesforço; o mito da mudança de patamar sem autorreflexão e autocrítica.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a mentalsomatoteca; a pesquisoteca; a lexicoteca;
a evolucioteca; a energoteca; a assistencioteca; a cognoteca; a psicoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Pensenologia; a Intrafisicologia; a Autocosmoeticologia; a Autexperimentologia; a Autocoerenciologia; a Autodesassediologia; a Autoconscienciometrologia; a Psicologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca humana inconsciente; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o buscador borboleta; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o agente retrocognitor; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tertuliano;
o teletertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a buscadora borboleta; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a agente retrocognitora; a acoplamentista;
a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente;
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a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens verbetographus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desassombro pesquisístico mínimo = o mapeamento da autopensenidade;
desassombro pesquisístico mediano = a percepção do traço da personalidade manifesto através de
cada pensene; desassombro pesquisístico máximo = a reciclagem da autopensenidade.
Culturologia: a cultura autopesquisística; a cultura da grafopensenidade; a autoinserção gradativa na cultura da redação conscienciológica; a cultura da interassistencialidade; a cultura da autossustentabilidade energética; a cultura da aceleração evolutiva; a cultura mentalsomática.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desassombro pesquisístico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Diário autopesquisístico conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
08. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
09. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
10. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
11. Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.
12. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
13. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
14. Retidão autopesquisística: Autocosmoeticologia; Homeostático.
15. Síndrome da inércia grafopensênica: Parapatologia; Nosográfico.

A PERCEPÇÃO DE HOLOPENSENE AUTOSSABOTADOR
À GRAFOPENSENIDADE REFORÇA A CORAGEM PESQUISÍSTICA DA CONSCIN, DESENVOLVENDO AUTODEFESA
SADIA ÀS PRESSÕES AUTO E HETERASSEDIANTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou holopensenes geradores de autorrepressões e travões autopesquisísticos? Considera relevante o mapeamento da autopensenidade para a autossustentação a caminho do desassombro pesquisístico?
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DESBARBARIZAÇÃO DA HUMANIDADE
(REEDUCACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desbarbarização da Humanidade é o conjunto de atos pessoais e grupais
da conscin lúcida, dentro do universo da Reeducaciologia, capaz de dar exemplos cosmoéticos,
evolutivos, contra o retrocesso dos atuais seres humanos à barbárie.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; aumento; reforço; intensidade‖. O termo barbarisar deriva do idioma Grego,
barbariso, ―falar e agir como estrangeiro ou bárbaro; atuar de modo incivilizado; agir grosseiramente‖. Surgiu no Século XVI. A palavra humanidade procede do idioma Latim, humanitas,
―humanidade; condição e natureza do ser humano; benevolência; benignidade; cultura do espírito;
educação; civilidade‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Evolução da Humanidade. 02. Desenvolvimento da Humanidade.
03. Desbrutalização dos cidadãos. 04. Desbestialização dos seres humanos. 05. Incorruptibilidade cosmoética. 06. Conscientização evolutiva das conscins. 07. Revaloração dos princípios
morais. 08. Recuperação da intoxicação da juventude. 09. Retorno à polidez. 10. Regeneração
para o megafoco evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 56 cognatos derivados do vocábulo Humanidade: anti-humanitário; anti-humano; antissubumanidade; desumana; desumanal; desumanar; desumanidade; desumanização; desumanizador; desumanizadora; desumanizar; desumano; hiper-humano; humana; humanismo; humanista; humanística; humanístico; humanitária; humanitário; humanitarismo; humanitarista; humanitarística; humanitarístico; humanização; humanizada; humanizado; humanizador; humanizadora; humanizar; humano; humanoide; inter-humano;
inumanidade; inumano; lesa-humanidade; Para-Humanidade; pré-humano; proto-humano; reumanizar; sobre-humanismo; sobre-humanizada; sobre-humanizado; sobre-humanizar; sobre-humano; subumana; subumano; subumanidade; super-humano; supra-humanismo; supra-humanizar; supra-humano; transumanado; transumanar; transumano; ultra-humano.
Neologia. As 3 expressões compostas desbarbarização da Humanidade, desbarbarização da Humanidade individual e desbarbarização da Humanidade grupal são neologismos técnicos da Reeducaciologia.
Antonimologia: 01. Barbarização da Humanidade. 02. Regressão da Humanidade.
03. Brutalização das consréus. 04. Brutificação dos cidadãos. 05. Corruptibilidade anticosmoética. 06. Desumanização vegetativa das conscins; embrutecimento dos caracteres humanos.
07. Deterioração dos princípios morais. 08. Desvirtuação da juventude. 09. Desvio tóxico da
mocidade; estupidificação cocaínica das gerações. 10. Perdologia do megafoco evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução da assistência interconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a desbarbarização da Humanidade; a desbarbarização da evolução da Humanidade; o senso pessoal de humanidade; o senso coletivo de humanidade; a tares; a incorruptibilidade; a pacificação; o consenso pela paz; a reconstrução moral pela recéxis; a desconstrução da
brutalização dos homens; o descarte da banalização das barbarizações; a perda dos consensos de
Humanidade; a redução amaurótica à barbárie crassa; as realidades do barbarismo no Terceiro
Milênio; a violência campeando nos múltiplos setores da vida humana; a democracia estaduni-
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dense rendida ao belicismo do Pentágono; a Igreja Católica (ICAR) mancomunada com a máfia
italiana; os islâmicos matando islâmicos, grupalmente, em Continentes diversos; os primos – israelenses e palestinos – se matando, diariamente, através de décadas; os teoterroristas se exterminando, mutuamente, por meio de explosões; a época tenebrosa dos petardos humanos tornados
banais; a regressão óbvia às ameaças nucleares; as consréus dominando as potências econômicas;
a brutalidade dominando os esportes selvagens; a truculência dos vandalismos; a Terra transformada em lixeira planetária; as guerras com os emigrantes; as metástases das barbáries sanguinárias; os holocaustos; a defesa do gênero humano; os apelos aos gênios da Humanidade; a aquisição do senso universalista; a necessidade das reciclagens multifacetadas; a recuperação da Civilização incipiente; a desbarbarização das relações; a eliminação da miséria; a expressão da diversidade; a sobrevivência da Humanidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o exercício da paraperceptibilidade interassistencial; a tenepes; a ofiex; a Parapedagogiologia; a inteligência evolutiva (IE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do exemplo cosmoético arrastante.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do Universalismo; o princípio civilizatório.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria dos Cursos Intermissivos.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica do diálogo e da diplomacia.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: os efeitos surpreendentes das ações tarísticas.
Neossinapsologia: as neossinapses relativas à recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo cronêmico da Humanidade da barbárie à evolução da Serenologia.
Binomiologia: o binômio dos parceiros da dupla evolutiva exitosa.
Interaciologia: a interação intra e extrafísica das tarefas da tenepes; a interação
Humanidade–Para-Humanidade.
Crescendologia: o crescendo tarefas da tenepes–tarefas da ofiex pessoal.
Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador extrafísico–tenepessista–assistidos.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evoluciólogo–amparador extrafísico–ofiexista–
–assistido.
Antagonismologia: o antagonismo formação cultural / barbárie literal.
Politicologia: a política da Assistenciologia Democrática.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a recexoteca; a prioroteca; a parapedagogoteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Civilizaciologia; a Priorologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Parapedagogiologia; a Cosmoeticologia; a Erudiciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o teobelicista; o teossuicida.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a teobelicista; a teossuicida.
Hominologia: o Homo sapiens desbarbaricus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiotherapeuta; o Homo sapiens polymathicus;
o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: desbarbarização da Humanidade individual = o conjunto dos esforços
dos exemplarismos cosmoéticos evolutivos oferecidos pela conscin lúcida pessoalmente; desbarbarização da Humanidade grupal = o conjunto dos esforços dos exemplarismos cosmoéticos evolutivos oferecidos pela minoria de cada grupo humano mais lúcido.
Culturologia: a cultura evolutiva contra a subcultura subumana.
Barbarização. Segundo a Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 categorias de realidades comprovando a ocorrência da barbarização na Terra atual:
01. Atirador de elite (sniper).
02. Bushism.
03. Capitalismo selvagem.
04. Cultura militarista estadunidense.
05. Ditaduras do Século XXI.
06. Genocídios modernos.
07. Gestantes-bombas.
08. Idolatria debiloide aos Beatles.
09. Máfias internacionais.
10. Neonazistas.
11. Seitas satânicas.
12. Tabus arcaicos.
13. Teoterrorismo internacional.
14. Torturas humanas.
15. Toxicomania multinacional.
Desbarbarização. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 categorias de realidades eficazes nos esforços da desbarbarização na Terra atual:
01. Cosmoética Teática.
02. Cursos Intermissivos.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Desarmamentismo máximo.
Desmilitarização mundial.
Desobediência civil.
Instituições Conscienciocêntricas.
Interassistencialidade evolutiva.
Movimento antiguerra.
Nanotecnologia pró-paz.
Neoparadigma conscienciológico.
Objetores de consciência.
ONGs do Bem.
Pacificismo da não-violência.
Paradireitologia.
Reeducação generalizada (Reurbex).
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desbarbarização da Humanidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
02. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
03. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
04. Autoconsciencialidade ascendente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
06. Código Pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
08. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
09. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
10. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA DESBARBARIZAÇÃO DA HUMANIDADE
É, RACIONALMENTE, ASSUNTO INDISPENSÁVEL INSERIDO
NO ELENCO DAS COGITAÇÕES EVOLUTIVAS DE TODA
CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA E COGNOPOLITA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o tema da desbarbarização da Humanidade? Tal assunto está incluído por você na estrutura da proéxis pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund; Educação e Emancipação; trad. e pref. Wolfgang Leo Maar; pref.
Gerd Kadelbach; revisora Ana Maria de Oliveira Barbosa; 190 p.; 8 caps.; 4 conferências; 1 cronologia; 4 entrevistas;
5 enus.; 8 refs.; 21 x 14 cm; br.; 4a Ed.; Paz e Terra; São Paulo, SP; 2006; páginas 116 e 117.
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DESBUROCRATIZAÇÃO
(ADMINISTRACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desburocratização é o esforço pessoal e profissional da conscin, homem
ou mulher, para eliminar ou reduzir a excessiva formalidade e lentidão administrativa, advindas
dos sistemas burocráticos, nas organizações públicas e privadas, visando maior agilidade, simplicidade, objetividade, qualidade, eficiência, flexibilidade e produtividade, viabilizando a redução
de desperdícios e a promoção da interassistencialidade cosmoética.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O termo burocracia deriva do idioma Francês, bureaucratie, constituído de bureau, ―local de
trabalho de quem desenvolve atividade profissional em mesas; escritório; administração‖, e do
elemento de composição do idioma Grego, kratía, ―poder; autoridade‖. Apareceu no Século XIX.
O vocábulo foi criado por Jean-Claude Marie Vicent, marquês de Gournay (1712–1759).
Sinonimologia: 1. Diminuição da burocracia. 2. Simplificação de processos. 3. Redução de procedimentos administrativos. 4. Descentralização das rotinas administrativas. 5. Descomplicação das atividades administrativas. 6. Flexibilização procedimental. 7. Desregulamentação ideal dos processos. 8. Desobstrução das rotinas complexas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo burocracia:
antiburocracia; burocracial; burocracismo; burocrata; burocratês; burocrática; burocrático;
burocratismo; burocratista; burocratística; burocratístico; burocratização; burocratizada; burocratizado; burocratizador; burocratizadora; burocratizante; burocratizar; desburocratização;
desburocratizada; desburocratizado; desburocratizador; desburocratizadora; desburocratizante;
desburocratizar; tecnoburocracia.
Neologia. As duas expressões compostas desburocratização básica e desburocratização
avançada são neologismos técnicos da Administraciologia.
Antonimologia: 1. Burocratização. 2. Complicação procedimental. 3. Dificultação de
procedimentos. 4. Papelocracia. 5. Rotinas complexas inúteis. 6. Improdutividade administrativa. 7. Regulamentação excessiva. 8. Engessamento de processos.
Estrangeirismologia: o modus operandi técnico-administrativo; o modus faciendi técnico-administrativo; a abordagem top down; a aura mediocritas; a ausência da glasnost; a automanutenção do status quo regressivo; a brainwashing política; a busca do poder por status; a charge
política; a conscientia fraudis; a expertise do experto; a lex mater; a malpractice; a bestpractice;
a police authority; a wealth administration evolutiva; o Administrarium; o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à desburocratização dos processos administrativos.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Burocracia:
analfabetismo administrativo. Burocracia: megatrafar democrático. Eliminemos a burocracia.
Simplifiquemos com criatividade. É preciso desburocratizar.
Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
4 subtítulos:
1. “Burocracia. Burocracia: lixão administrativo”. ―O percentual de burocracia é unidade de medida da qualificação de um regime político‖. ―O percentual de burocracia da administração da Sociedade Humana pode servir de teste e instrumento confiável de aferição para definir a qualidade exata da democracia na política governamental de um país‖.
2. “Burocrata. Burocrata: administrador pervertido”.
3. “Desperdício. O mais difícil, em certas conjunturas, é saber descartar coisas sem ficar chupando o dedo. Não raramente, é impraticável aproveitar tudo o que aparece”.
4. “Simplicidade. A simplicidade é o complemento natural da sabedoria”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal desburocratizante; o holopensene pessoal da administração conscienciológica; o holopensene de simplificação dos processos burocráticos; o holopensene da orientação cosmoética; o holopensene do gestor traforista; o holopensene universalista; a qualidade autopensênica refletida na tares; o holopensene do discernimento; o exercício da
autopensenidade democrática; a autopensenização lógica e cosmoética; os megapensenes; a megapensenidade; a retilinearidade autopensênica; os maxipensenes; a maxipensenidade; a mudança
de padrão holopensênico; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; a incorruptibilidade autopensênica; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene grupal da Interassistenciologia.
Fatologia: a desburocratização; as inovações aceitas; o processo de melhoria contínua
inerente às atividades; a simplificação de métodos e rotinas; a racionalização inteligente; a liderança transformadora no desenvolvimento de novas ideias; a antiburocracia; a flexibilidade viabilizando a renovação; a confiança estimulando mudanças positivas; a transformação das regras
e padrões com a aceitação de novos paradigmas; as reciclagens necessárias; a descontaminação
dos sistemas de gestão dos processos burocratizantes; a redução da burocracia pública; a objetividade; a necessidade da transparência nas atitudes e ações; o comportamento ético facilitador da
desburocratização; a informação compartilhada; a cooperação e coordenação de esforços; a participação criativa e as decisões em grupo; a otimização da produtividade pessoal; a rotatividade inteligente dos autesforços; o ritmo harmonioso do trabalho pessoal; a polivalência dos temperamentos; a multifuncionalidade dos talentos; o trabalho sinérgico de integração, interação, intercooperação, intercompreensão e convergência na gestão das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o vínculo consciencial; a desburocratização de procedimentos nas ICs e organizações
voluntárias, facilitando o acesso dos potenciais assistidos; a autodisponibilidade para desburocratizar no voluntariado; a acessibilidade fraterna; a solidariedade; a experiência compartilhada;
o mimetismo burocrático retrógrado; as formalidades desnecessárias; a rigidez na interpretação de
procedimentos; a lentidão nos processos administrativos; a ineficácia administrativa;
a irrealização do prioritário; a falta de iniciativa; o apego demasiado à rotina; a estrutura
engessada nas organizações públicas e privadas; os mecanismos de controle para manipular
interesses; a cega obediência às normas e procedimentos; a centralização de poderes; a preocupação excessiva com o passado e o presente, e pouca atenção ao futuro; o foco no processo e não no
resultado; a formalidade e não a essencialidade; a falta de eficiência e a baixa eficácia; o foco no
relatório e não o plano de ação; a análise do papel ao invés do problema; a análise do efeito ao
invés da causa; a transferência de responsabilidades; o ―jeitinho‖ para enrolar a situação; a complexificação para justificar desvios de finalidade; o excesso de relatórios e estudos sem conexão
com o dia a dia; a desorientação e interesses gerando comportamentos individualistas, imediatistas e sectários; o excesso de fiscalização para garantir a qualidade e a produtividade; os fluxogramas e cronogramas sendo exercícios teóricos quando não aplicados na simplificação dos processos; o continuísmo e a estabilidade levando ao obsoletismo; o medo de perder o controle; a corrupção alimentando a burocracia de interesses; as exigências sem fundamento justificando atrasos; a dependência; a subserviência; a sujeição; a resignação; a disfuncionalidade; as tomadas de
decisão refletidas; as estratégias descomplicadas; a viabilização dos neoprocedimentos técnicoadministrativos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na desburocratização; o amparo extrafísico de função nas organizações com desafios desburocratizantes; as energias conscienciais homeostáticas contribuindo na confiança mútua e simplificação nas interrelações; os parafenômenos influenciando o ambiente organizacional; a atração de assédio extrafísico
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pelas conscins burocratas; o amparo extrafísico de função nas decisões desburocratizantes; a reeducação profissional através das parapercepções, priorizando a evolução desburocratizadora na
organização; a tenepes enquanto instrumento assistencial nas organizações interessadas na desburocratização; a paracultura influenciando o clima e paraclima organizacional; o parapsiquismo intelectual ampliando a lucidez desburocratizante; o desassédio grupal; a análise da sinalética energética parapsíquica pessoal; a atenção aos parafatos e contexto multidimensional no diagnóstico
da burocracia; a sintonia de conscins e consciexes influenciando comportamentos; a exteriorização de energias conscienciais (ECs) sadias ampliando o equilíbrio no ambiente; os paravínculos;
os paraprocedimentos ou procedimentos parapsíquicos simplificados viabilizando a acessibilidade; a assimilação energética (assim) e a desassimilação energética (desassim) autocontroladas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo logicidade-racionalidade-sistematicidade; o sinergismo
assertividade cosmoética–transparência consciencial; o sinergismo abertismo consciencial–neofilia–desburocratização; o sinergismo comunicativo clareza-objetividade-concisão; o sinergismo
conteúdo prioritário–forma didática; o sinergismo Cosmoética Destrutiva–antiburocracia; o sinergismo teática-verbação; o sinergismo lucidez-discernimento.
Principiologia: o princípio da responsabilidade interconsciencial; o princípio da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evidência reconhecida; o princípio da análise das partes; o princípio da síntese pensênica; o princípio da enumeração.
Codigologia: a coerência entre a intenção e o código pessoal de Cosmoética (CPC); a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética aplicado na desburocratização; o código cosmoético profissional; o código de conduta dos lobistas e políticos; o código de conduta pessoal
diante da constatação burocrática; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de silêncio
dos burocratas corruptores.
Teoriologia: a teoria e prática (teática); a teoria da desamarração; a teoria da desconstrução burocrática; a teoria da evolução contínua; a teoria da otimização dos recursos conscienciais; a teoria dos 3 Rs (reduce, replace, refine); as teorias administrativas.
Tecnologia: a técnica da interassistencialidade tarística; a técnica da rotina útil; a técnica do descarte do inútil; a técnica do sobrepairamento analítico dos procedimentos técnico-administrativos; a técnica dos 5 porquês; as técnicas conscienciológicas reciclogênicas; as técnicas
de descentralização de poder; a tecnologia facilitadora da simplificação e agilização dos processos.
Voluntariologia: o voluntário no trabalho certo, no lugar certo, na hora certa e junto
às pessoas certas; o voluntariado conscienciológico da tares; o voluntariado conscienciológico
exemplarista; o voluntariado gestor; o voluntariado interassistencial cosmoético; o voluntariado
pessoal e profissional; o voluntário epicentro consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradiplomacia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorganizaciologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da burocracia na convivência grupal; o efeito halo do profissional
capacitado facilitando a desburocratização; o efeito cascata do exemplarismo pessoal; o efeito
do desapego às rotinas rígidas; o efeito libertador da desburocratização; os efeitos cosmovisiológicos do abertismo consciencial; os efeitos da desburocratização na eficiência administrativa.
Neossinapsologia: a conquista teática das neossinapses desburocratizantes; a desconstrução das sinapses fossilizadas; a necessidade de neossinapses para eliminar procedimentos bu-
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rocráticos; a reciclagem das retrossinapses burocráticas; as neossinapses decorrentes do omniquestionamento; as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos; as neossinapses necessárias à reeducação para novos hábitos.
Ciclologia: o ciclo questionamento-resolução-experimentação-reflexão; o ciclo análise-síntese-neoanálise; o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo construção-desconstrução-reconstrução; o ciclo planejamento–consecução–verificação–ação de melhoria; o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução; o ciclo vicioso das corrupções ativas e passivas; o ciclo
virtuoso das reciclagens crescentes.
Enumerologia: os procedimentos antiburocratizantes; os procedimentos cosmoéticos; os
procedimentos lógicos; os procedimentos metodológicos; os procedimentos modelares; os procedimentos sistemáticos; os procedimentos técnicos.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio tares-tacon; o binômio teática-verbação; o binômio autoincorruptibilidade-autocoerência; o binômio funcionalidade-produtividade; o binômio complexificação-simplificação; o binômio lucidez-proatividade; o binômio
procedimentos simples–procedimentos complexos.
Interaciologia: a interação perfil funcional–perfil consciencial; a interação ineficiênciaburocracia; a interação autocorrupção–omissão deficitária; a interação conhecimento das leis–
leis das informações; a interação custo-benefício; a interação desconstrução-reconstrução; a interação direitos-deveres; a interação egocentrismo-sectarismo; a interação temperamento-procedimento; a interação procedimentos intrafísicos–procedimentos multidimensionais.
Crescendologia: o crescendo abordagem emocional–abordagem racional; o crescendo
amadorismo-tecnicidade; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética; o crescendo autocrítica–heterocrítica–debate cosmoético; o crescendo concepção-otimização-eficiência; o crescendo debate-embate-vitória-poder; o crescendo individual-coletivo.
Trinomiologia: o trinômio abertismo consciencial–hiperacuidade interassistencial–proatividade comunicativa; o trinômio crise-superação-evolução; o trinômio decisões cosmoéticas–
–soluções criativas–resultados evolutivos; o trinômio descortinar-descomplicar-desburocratizar;
o trinômio diagnóstico-prognóstico-profilaxia; o trinômio eficiência-eficácia-efetividade; o trinômio fluxos-refluxos-contrafluxos; o trinômio racionalidade-logicidade-discernimento.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-cientificidade-tecnicidade-prioridade; o polinômio lucidez-lógica-coerência-experiência-solução; o polinômio clareza-objetividade-concisão-realismo; o polinômio criatividade-funcionalidade-usabilidade-confiabilidade; o polinômio
detalhismo-exaustividade-ortopensenidade-logicidade; o polinômio executivo princípios-valores-metas-prazos-prioridade; o polinômio lei-Estado-poder-Direito-Cosmoética; o polinômio planejamento-consecução-avaliação-correção.
Antagonismologia: o antagonismo ação imediata / procrastinação; o antagonismo rigidez / flexibilidade pensênica; o antagonismo funcionário burocrata / funcionário com autonomia
disciplinada; o antagonismo burocratização / agilização; o antagonismo assertividade cosmoética / autocorrupção; o antagonismo imparcialidade / parcialidade; o antagonismo procedimentos
inovadores / procedimentos obsoletos.
Paradoxologia: o paradoxo de a desburocratização exigir burocracia mínima; o paradoxo da simplicidade megafuncional; o paradoxo Cosmoética Destrutiva–Harmoniologia; o paradoxo da simplificação da complexidade; o paradoxo de a mudança ser permanente na evolução; o paradoxo de a dificuldade poder ser oportunidade; o paradoxo do “menos é mais”; o paradoxo da necessidade de crise para a aceitação de mudanças.
Politicologia: a argumentocracia; a autocracia; a burocracia; a conscienciocracia; a democracia; a evoluciocracia; a intelectocracia.
Legislogia: o Decreto 83.740 / 1979 sobre o Programa Nacional de Desburocratização;
o Decreto 83.936 / 1979 quanto à simplificação da exigência de documentos; o Decreto 5.378
/ 2005 sobre o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização; o Decreto 6.932
/ 2009 simplificando o atendimento público prestado ao cidadão; a lei da transparência dos fatos;
a lei do maior esforço aplicada na mudança do temperamento burocrático; a lei do menor esforço
na eliminação da Marasmologia.
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Filiologia: a comunicofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a neofilia; a questionofilia; a laborfilia; sociofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a cenotofobia; decidofobia; a neofobia; a organizaciofobia; a intelectofobia; a reciclofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a abolição da síndrome de Gabriela; a autossuperação da síndrome do
ostracismo; a correção da síndrome da desorganização; a eliminação da síndrome da decidofobia; a evitação da síndrome da apriorismose; o combate à síndrome da procrastinação; a profilaxia da síndrome da onipotência; a terapêutica da síndrome da robéxis.
Maniologia: a egomania; a mania do poder; a mania da inflexibilidade; a mania de controlar; a mania de complicar; a mania de reclamar; a mania de criticar.
Mitologia: a anulação do mito das verdades absolutas; a desconstrução do mito da perfeição; a desmitificação do processo burocrático; a eliminação do mito do impossível; o mito da
mudança sem reciclagens; o mito da possibilidade de agradar a todos; o mito do caos.
Holotecologia: a administroteca; a coerencioteca; a consciencioteca; a democracioteca;
a interassistencioteca; a metodoteca; a organizacioteca; a reeducacioteca.
Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Abertismologia; a Conscienciocentrologia;
a Conscienciometrologia; a Cosmoeticologia; a Desassediologia; a Exemplarismologia; a Experimentologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o burocrata; o profissional liberal; o intelectual; o profissional das organizações; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o compassageiro evolutivo; o conscienciômetra; o exemplarista; o escritor; o epicon lúcido; o conviviólogo; o consciencioterapeuta; o duplista; o reeducador; o proexólogo; o evoluciente; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o verbetólogo; o voluntário; os profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Femininologia: a burocrata; a profissional liberal; a intelectual; a profissional das organizações; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a compassageira evolutiva; a conscienciômetra; a exemplarista; a escritora; a epicon lúcida; a convivióloga; a consciencioterapeuta; a duplista; a reeducadora; a proexóloga; a evoluciente; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a verbetóloga; a voluntária; as profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
Hominologia: o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens agillis; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens descompressor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens
gestor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens teaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desburocratização básica = a habilidade em ampliar a eficiência dos procedimentos administrativos, gerando baixo impacto nos resultados e na interassistencialidade;
desburocratização avançada = a habilidade em maximizar a eficiência dos procedimentos administrativos complexos, gerando alto impacto nos resultados e na interassistencialidade.
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Culturologia: a cultura burocrática; a cultura da racionalidade máxima; a cultura da
transparência; a cultura de os fins justificarem os meios; a cultura do “deixar assim para ver
como fica”; a cultura do jeitinho brasileiro; a cultura organizacional; o mimetismo cultural.
Taxologia. Sob a ótica da Procedimentologia, eis, na ordem alfabética, 50 ações desburocratizantes viabilizadoras da eficiência e eficácia na gestão pessoal, profissional e de organizações públicas e privadas:
01. Administração. A gestão eficiente dos processos e alinhamento das diretrizes.
02. Agendamento. O registro dos compromissos evitando atrasos e sobreposições.
03. Agilização. A atitude comprometida na manutenção da continuidade das atividades.
04. Agregação. O comprometimento com valores cosmoéticos e princípios honestos.
05. Análise. A identificação da causa-raiz dos problemas, estimulando novas soluções.
06. Atualização. As informações necessárias para o cumprimento eficaz das rotinas.
07. Auditoria. A verificação dos processos para a garantia da qualidade contínua.
08. Avaliação. O desempenho dos objetivos e metas pessoais e organizacionais.
09. Balanceamento. A sincronização e otimização das atividades ao longo do tempo.
10. Capacitação. A instrução objetiva das pessoas para a consecução rápida e correta.
11. Comparação. A produmetria possibilitando a melhoria contínua dos processos.
12. Compartilhamento. A divisão das melhores práticas e troca de experiências.
13. Comunicação. A disseminação eficiente das informações e aceitação de feedback.
14. Consulta. O acesso aos profissionais de referência em desburocratização.
15. Controle. A minimização de desperdícios dos recursos e perdas de tempo.
16. Cooperação. A integração corresponsável alavancando resultados maiores.
17. Coordenação. A sistematização e associação inteligente para simplificar métodos.
18. Descentralização. A desconcentração do poder e democratização participativa.
19. Diagnóstico. O entendimento da situação e verificação dos riscos envolvidos.
20. Disciplina. A regularização com o intuito de estabilidade e continuidade.
21. Enxugamento. A redução atenta dos custos operacionais e atividades inúteis.
22. Equilíbrio. A atenção na interação do binômio investimentos-benefícios.
23. Erradicação. A eliminação do corporativismo, da corrupção e interesses pessoais.
24. Flexibilização. A diminuição da rigidez visando autonomia decisiva na consecução.
25. Identificação. A percepção dos perfis distintos para a eficiência em cada atividade.
26. Incubação. A gestação de novos projetos até a maturidade antes da aplicabilidade.
27. Inovação. O estímulo à criatividade e busca de neoprocedimentos e neorrotinas.
28. Integração. A composição nas diversas áreas do conhecimento, sem duplicações.
29. Inventário. A lista das atividades e operações complexas e onerosas.
30. Monitoramento. O acompanhamento e verificação dos indicadores de desempenho.
31. Negociação. A intermediação para o sucesso nas mudanças necessárias.
32. Organização. A estruturação e classificação dos procedimentos, métodos e rotinas.
33. Padronização. A normalização e uniformização dos procedimentos otimizados.
34. Participação. A colaboração intensiva visando construir o melhor caminho.
35. Pensamento. A reflexão e o esforço interassistencial desejando o melhor para todos.
36. Pesquisa. A investigação constante de novas metodologias e satisfação.
37. Planejamento. O delineamento dos objetivos de curto, médio e longo prazos.
38. Profissionalização. O desenvolvimento da competência teática.
39. Programação. A projeção semanal e mensal otimizada dos fluxos de trabalho.
40. Qualificação. A habilitação de pessoas preparadas na realização das atividades.
41. Racionalização. A otimização de recursos e maximização das rotinas úteis.
42. Reciclagem. A coragem para a destruição cosmoética da burocracia escravizante.
43. Reconhecimento. A valorização dos ganhos obtidos na diminuição burocrática.
44. Reeducação. A lapidação viabilizando a conquista de novos patamares evolutivos.
45. Registro. A listagem dos ganhos e o estabelecimento de novos desafios.
46. Seleção. A identificação das melhores práticas estimulando a motivação grupal.
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47.
48.
49.
50.

Simplificação. A descomplicação das atividades fazendo mais com menos.
Teste. A experimentação constante de neoideias e inovações tecnológicas.
Treinamento. A exercitação dos envolvidos desenvolvendo a performance ideal.
Verificação. A observação criteriosa identificando os gargalos restringidores.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desburocratização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alternância de tarefas: Alternanciologia; Neutro.
03. Atitude inovadora: Administraciologia; Neutro.
04. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Atitude profissional: Administraciologia; Neutro.
06. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Conscin-solução: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Divisão do trabalho: Experimentologia; Neutro.
09. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Gestão empresarial consciente: Administraciologia; Neutro.
11. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
12. Política pública errada: Antipoliticologia; Nosográfico.
13. Procedimento técnico-administrativo: Procedimentologia; Neutro.
14. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

A DESBUROCRATIZAÇÃO AUXILIA NA INTERASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA, SIMPLIFICA PROCEDIMENTOS, DEMOCRATIZA A ACESSIBILIDADE, DIMINUI DESPERDÍCIOS,
VIABILIZA RECICLAGENS E AMPLIA A HOLOMATURIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza esforços em prol da desburocratização?
Quais ações desenvolve para diminuir a burocracia e simplificar procedimentos, ampliando a eficiência e a eficácia interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos.
6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 299,
505 e 1.538.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 126.

A. D.
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DESCARTE DOS RESQUÍCIOS
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O descarte dos resquícios é a eliminação deliberada, autoconsciente, dos
últimos resíduos, vestígios, indícios, restos, sobras e refugos dos maus hábitos da conscin, no período da acabativa da reciclagem existencial (recéxis) e, notadamente, da acabativa da reciclagem
intraconsciencial (recin).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O termo carta procede também do idioma Latim, charta, ―folha de papiro preparada para receber a escrita; folha de papel (feito antigamente da entrecasca do papiro)‖, e este do idioma Grego, khártes. Surgiu no Século XVII. A palavra resquício procede do idioma Espanhol, resquicio,
―abertura; fenda‖, e esta do idioma Latim, excrepitiare, ―rachar; gretar‖, de crepare, ―estalar; arrebentar‖. Apareceu, no Século XVI, com a acepção de ―pequena abertura‖ e, no Século XVIII,
com o sentido de ―resto‖.
Sinonimologia: 1. Acabativa da recéxis. 2. Acabativa da recin. 3. Eliminação dos resíduos dos maus hábitos. 4. Providência pré-desperticidade.
Neologia. As duas expressões compostas minidescarte dos resquícios e maxidescarte
dos resquícios são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Autodesorganização. 2. Antirrecéxis. 3. Bons hábitos.
Estrangeirismologia: o Recexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os retropensenes anticosmoéticos; a melhoria dos grafopensenes pessoais;
os reciclopensenes.
Fatologia: o descarte dos resquícios; a eliminação pró-evolução dos resíduos conscienciais; os vestígios dos maus hábitos da consciênçula; as pisadas na bola; as pegadas denunciadoras; os rastros espúrios evidentes; os refugos indefensáveis; os bagulhos energéticos; as superfluidades; os excedentes dos excessos; os indícios da reciclagem existencial (recéxis); o balanço geral; o inventário do microuniverso consciencial; os resquícios intraconscienciais recalcitrantes;
a reciclagem intraconsciencial (recin básica); o restante supercrítico a ser eliminado; as derradeiras sobras constrangedoras; os maus hábitos teimosos; o ato de deletar o pior; a ação de dar descarga no egoísmo, no orgulho, na arrogância, na vaidade, na jactância e na autocracia; o recexograma; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a melhoria do parapsiquismo; a abertura do caminho para a condição da
desperticidade.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Antagonismologia: o antagonismo projeto aberto / obra acabada.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia.
Holotecologia: a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Recexometria; a Habitologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Intraconscienciologia; a Temperamentologia; a Voliciologia; a Autodeterminologia; a Grafopensenologia; a Anteriorologia; a Passadologia; a Invexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin displicente; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o buscador-borboleta; o pré-serenão vulgar; o reciclante; o inversor
existencial; o intermissivista; o pesquisador; o gari de si mesmo; o detonador de autotrafares;
o recexologista; o pesquisador da Despertologia.
Femininologia: a buscadora-borboleta; a pré-serenona vulgar; a reciclante; a inversora
existencial; a intermissivista; a pesquisadora; a gari de si mesma; a detonadora de autotrafares;
a recexologista; a pesquisadora da Despertologia.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidescarte dos resquícios = o ato de eliminar os componentes grosseiros da reciclagem existencial (recéxis); maxidescarte dos resquícios = o ato de eliminar os componentes mais sutis da reciclagem intraconsciencial (recin).
Taxologia. Sob a ótica da Recexologia, os resquícios, em geral, podem ser classificados
em duas categorias básicas quanto às raízes ou fontes:
1. Resquícios materiais: externos; extraconscienciais; heterassédios; bagulhos energéticos; superficiais; menos problemáticos; mosquitos (assediadores comuns, satélites de assediadores, conseneres); Intrafisicologia; Heterassediologia.
2. Resquícios conscienciais: íntimos; intraconscienciais; autassédios; trafares; profundos; paragenéticos; temperamentais; mais problemáticos; sujeira atratora dos mosquitos (megassediadores); Caracterologia; Autassediologia.
Caracterologia. Segundo a Psicossomatologia, o descarte dos resquícios inconvenientes
começa, a rigor, com atos pessoais simples, aparentemente até insignificantes, contudo, atuantes
ao modo de agentes fossilizadores antirrecéxis, por exemplo, estes 10, dispostos na ordem alfabética:
01. Abertismo. Sair da condição da interiorose, através do abertismo consciencial, com
automotivação e a mudança real das intenções.
02. Ânimo. Encarar o neoconstructo insinuante, mas providencial, com bom ânimo.
03. Autexposição. Expor-se publicamente, com transparência, posicionando-se quanto
aos temas graves e às injunções pertinentes dentro da vida pessoal.
04. Autorganização. Retificar, metodicamente, a antiga e rotineira autodesorganização
disseminada urbi et orbi.
05. Autorrenovação. Avaliar seriamente a neo-hipótese ou o neoviés do maior esforço
da autorrenovação.
06. Democracia. Eliminar a discriminação anticosmoética quanto a pessoas, ideias, tarefas e holopensenes.
07. Heterocrítica. Considerar, acuradamente, com autodiscernimento, a heterocrítica,
empregando a autocrítica máxima.
08. Interlocução. Escutar a outra pessoa com paciência, atenção e educação sobre todos
os temas, mesmo os constrangedores ou usualmente evitáveis.
09. Modéstia. Manter a modéstia pessoal, possível, sem falsa humildade ou manifestação de cabotinismo.
10. Neofilia. Cortar a apriorismose fazendo concessões, de fato, à neofilia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o descarte dos resíduos, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
3. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
4. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
5. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
6. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
7. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.

EM FUNÇÃO DA ACABATIVA DA RECICLAGEM INTRACONSCIENCIAL, A LIMPIDEZ FINAL, NO UNIVERSO DA
RECÉXIS, PODE SER A MAIS DIFÍCIL QUANTO AOS DETALHES DAS TENDÊNCIAS MENOS DIGNAS DA CONSCIN.
Questionologia. Você aprova cum laude a acabativa da própria recéxis? Já encara, com
bom ânimo, os derradeiros remanescentes da recin?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 27, 39, 112, 541, 637 e 642.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 94, 99, 451, 628, 824, 825 a 837 e 874.
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DESCENSÃO COSMOÉTICA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A descensão cosmoética é o ato, processo ou efeito da descida paradoxal da
conscin dos pináculos humanos das condições ímprobas ou anticosmoéticas, evidentemente do
egoísmo e do orgulho, para alcançar a ascensão evolutiva do altruísmo e da fraternidade vivida no
caminho da evolução consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo descensão vem do idioma Latim, descensio, de descendere, ―descer; descender; tomar alguma resolução; ir para‖. Surgiu no Século XVII. A palavra cosmos procede do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização; mundo; universo‖. Apareceu em 1563.
O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização; mundo; universo‖. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética deriva do
idioma Latim, ethica, ―ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral‖, e este do idioma
Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Descenso cosmoético. 2. Descida evolutiva. 3. Recin pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo descensão:
descensional; descensionista; descenso.
Neologia. As 3 expressões compostas descensão cosmoética, descensão cosmoética mínima e descensão cosmoética máxima são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Ascensão cosmoética. 2. Ascenso evolutivo. 3. Ascendimento recexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da reciclagem; a autorreceptividade aos neopensenes; os recexopensenes.
Fatologia: a descensão cosmoética; a descensão evolutiva; o rebaixamento contraditório;
a descida social para a ascensão consciencial; a recin teática; o livre arbítrio pessoal; a gestão lúcida dos próprios atos; a Cosmoeticologia vivida; o choque evolutivo; a irrupção da autoconsciencialidade; a abertura do autodiscernimento; a crise de crescimento; a autoconfrontação prioritária;
os solilóquios pessoais decisivos; as argumentações verbaciológicas; o cenário do drama evolutivo; a cirurgia plástica mental reparadora; a autodissecção conscienciométrica; a profundidade da
recin pessoal; a requalificação dos interesses pessoais; a recuperação dos cons magnos; os neoempreendimentos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses.
Enumerologia: a viragem consciencial cosmoética; as mudanças das autoperspectivas;
o neopatamar da autobiografia; a inteligência evolutiva (IE); as neoposturas da Vivenciologia;
a autointerpretação cosmovisiológica da Tudologia; o autengajamento no voluntariado libertário.
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Binomiologia: o binômio 1 passo atrás–2 passos à frente.
Trinomiologia: o trinômio Cosmoética-proéxis-compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo descensão / ascensão; o antagonismo descenso / ascenso; o antagonismo queda / erguimento; o antagonismo declínio / elevação; o antagonismo rebaixamento / ascendimento.
Paradoxologia: o declínio paradoxal.
Politicologia: o crescendo da aristocracia para a democracia; a cosmoeticocracia.
Filiologia: a neofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: a desmitificação autoconsciente.
Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a evolucioteca; a recexoteca;
a cosmoeticoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Autodeterminologia; a Cosmoética Destrutiva; a Intrafisicologia; a Parapatologia; a Homeostaticologia; a Recexologia; a Conscienciometrologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin descensionista; a conscin ascensionista; a consréu ressomada;
a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o compassageiro evolutivo;
o comunicólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisora; a compassageira evolutiva;
a comunicóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: descensão cosmoética mínima = a consecução da reciclagem existencial
(recéxis) primária; descensão cosmoética máxima = a consecução da reciclagem intraconsciencial
(recin) avançada.
Autovivenciologia. No âmbito da Teaticologia, a descensão cosmoética prática significa, resumidamente, por exemplo, 3 realidades assemelhadas, inspiradoras da interassistencialidade, aqui dispostas na ordem alfabética:
1. Olimpo: a saída da torre de marfim do Olimpo para o contato direto, na planície rasa,
com o povão.
2. Pedestal: a descida do pedestal do triunfalismo para socorrer as vítimas no vale dos
despossuídos.
3. Trono: a abdicação da sala perfumada e do cetro do trono para a viela tortuosa e estreita do cheiro da plebe.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a descensão cosmoética, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
3. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
4. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
5. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
6. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
7. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.

SOB A ÓTICA DA CONSCIENCIOTERAPIA, A DESCENSÃO
COSMOÉTICA MÁXIMA É A MEGATERAPÊUTICA IDEAL
PARA A MAIORIA DOS PRÉ-SERENÕES, HOMENS E MULHERES, NO PLANETA TERRA DO TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. A descensão cosmoética máxima já chegou até você, leitor ou leitora?
Há quanto tempo? Quais têm sido os resultados positivos colhidos até agora?
Filmografia Específica:
1. O Outro Lado da Nobreza. Título Original: Restoration. País: Estados Unidos; & Reino Unido. Data:1995. Duração: 113 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; & Latim. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Michael Hoffman. Elenco: Robert Downey Jr.; Meg Ryan; Sam Neill; Hugh Grant; Polly
Walker; David Thewlis; & Ian McKellen. Produção: Sarah Black; Cary Brokaw; & Andy Paterson. Desenho de Produção: Eugenio Zanetti. Direção de Arte: Jonathan Lee; & Lucy Richardson. Roteiro: Rupert Walters, baseado na obra de
Rose Tremain. Fotografia: Oliver Stapleton. Música: James Newton Howard. Montagem: Garth Craven. Cenografia:
Mark Jury; & Eugenio Zanetti. Efeitos Especiais: Animated Extras; Cinesite (Hollywood); Westbury Design & Optical;
& Westbury Design. Companhia: Avenue Pictures Productions; Miramax Films; Segue Productions; & The Oxford Film
Company. Outros dados: Vencedor dos Oscars de melhor figurino e melhor direção de arte. Sinopse: Inglaterra, 1660.
Carlos II sobe ao trono após o terror do governo de Oliver Cromwell. Neste cenário da Restauração, jovem estudante de
Medicina experimenta guinada radical na vida, após ser convidado a fazer parte da corte.
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DESCENTRAÇÃO COGNITIVA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A descentração cognitiva é a aprendizagem da capacidade de ressignificar
e reperspectivar os próprios pontos de vista na compreensão do outro e do mundo, desenvolvida
em processo contínuo e crescente na experiência das consciências em interação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição;
falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade‖. O termo centro vem do mesmo idioma
Latim, centrum, ―centro; ponta do compasso colocada no centro do círculo que descreve; centro
do círculo; nó ou nodosidade na madeira ou mármore‖, derivado do idioma Grego, kéntron, ―aguilhão, ponto da lança; ponto central da circunferência; centro‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo cognitivo deriva também do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, ―conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer‖. Surgiu
em 1873.
Sinonimologia: 1. Alteridade pensênica; outridade pensênica. 2. Conjunção cognitiva.
3. Flexibilidade cognitiva. 4. Reversibilidade cognitiva.
Neologia. As duas expressões compostas descentração cognitiva egoica e descentração
cognitiva assistencial são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Acriticismo. 2. Distorção cognitiva. 3. Egocentrismo.
Estrangeirismologia: o upgrade intelectivo; o know-how conviviológico; o savoir faire
interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade sadia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Aprendemos
na interconsciencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cognição; os cognopensenes; a cognopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; o dessassédio do contrapensene; a flexibilidade autopensênica; o holopensene pessoal da convivialidade
produtiva.
Fatologia: a descentração cognitiva; as relações interconscienciais; a intelecção; a experimentação no mundo físico; a resolução de problemas; o atributo mentalsomático da associação
de ideias; a percuciência; a ponderação; a apreensão do tema; a generalização deficitária; a lógica
formal; a ética; a consciência subordinada à outra; a satelitização consciencial; a compreensão do
outro visando dominá-lo; a aferição de importância à opinião alheia; a etiqueta; a compaixão pelo
outro; o autoconhecimento; o entendimento dos pontos de vista alheios; o adentramento na lógica
interna da cultura alheia; a capacidade de entender o contexto do outro; a autonomia crítica composta pelo cotejo entre ideias próprias e alheias; a conclusão baseada em fatos; a generalização
superavitária; a diferenciação entre forma e conteúdo; o emprego cosmoético da relativização;
o emprego cosmoético da absolutização; a ponderação da conduta pessoal de acordo com a compreensão do nível de responsabilidade do outro sobre as próprias ações; as reconciliações; a autossinceridade; a comunicabilidade na proéxis; a descentração terapêutica pela interassistencialidade; a condição da visão curva; a aprendizagem cooperativa; a omnivisão; a Cosmoética; o círculo de interassistencialidade.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prospectiva pessoal por meio das retrovisões; a experimentação na realidade extrafísica; a conclusão baseada em
fatos e parafatos; a simulcognição; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a concriatividade; a visão panorâmica projetiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico empatia-dominação; o sinergismo inteligência-fraternismo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da reciprocidade; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); a inevitabilidade do princípio da convivialidade sadia embasando
a evolução.
Codigologia: o código de convivialidade; os códigos de etiqueta; o código pessoal de
Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria biopsicossocial da infância; a teoria cognitiva; a teoria histórico-cultural; as teorias evolucionistas.
Tecnologia: a técnica da associação de ideias; a técnica dos conceitos conjugados;
a técnica do conscienciograma; a técnica da convivialidade evolutiva; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da justificativa associativa; a técnica da relativização cosmoética; as técnicas didáticas de ensino visando o desenvolvimento da descentração cognitiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: a ausência de efeitos das políticas internacionais de educação mínima sobre
o desenvolvimento da descentração cognitiva.
Neossinapsologia: as neossinapses da compreensão dos significados alheios.
Ciclologia: o ciclo atividade motora–atividade intelectual; o ciclo lógica concreta–
–abstração; o ciclo ação-reflexão-ação.
Enumerologia: a descentração cognitiva do bebê; a descentração cognitiva da criança;
a descentração cognitiva do adolescente; a descentração cognitiva do adulto; a descentração cognitiva do sábio; a descentração cognitiva do parapsíquico; a descentração cognitiva do interassistente.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio ensino-aprendizagem.
Interaciologia: a interação teoria-prática; a interação terapeuta-paciente; a interação
professor-aluno.
Crescendologia: o crescendo pensamento sincrético–descentração cognitiva–cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio ação–verbação–tomada de consciência.
Polinomiologia: o polinômio experimentação-tentativa-erro-compreensão.
Antagonismologia: o antagonismo tomada de consciência / robéxis; o antagonismo lógica formal / lógica experiencial.
Paradoxologia: o paradoxo do erro promovendo a aprendizagem; o paradoxo do erro
científico; o paradoxo da evolução consciencial individual desenvolver-se no âmbito da evolução
consciencial grupal; o paradoxo da melhoria individual reverberar na melhoria de todos; o paradoxo do fechamento da conta egocármica propiciar a abertura da conta policármica.
Politicologia: o coronelismo; a demagogia; a democracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a conviviofilia; a epistemofilia; a neofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do autismo consciencial.
Holotecologia: a cognoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a pedagogoteca; a psicoteca; a sociologicoteca.
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Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Comunicologia; a Cogniciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Psicologia; a Pedagogia; a Linguística;
a Sociologia; a Antropologia; a Multiculturologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o bebê; a criança; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o adolescente; o adulto; o cientista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o escritor; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a adolescente; a adulta; a cientista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: descentração cognitiva egoica = o ato de falar a linguagem do outro para
dominá-lo; descentração cognitiva assistencial = o ato de entender a linguagem do outro para
esclarecê-lo.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da infância; a cultura da
fraternidade; a cultura do cuidado.
Lucidez. O termo con é a unidade hipotética de medida da lucidez da consciência, correspondendo a 1 milésimo da realidade intraconsciencial.
Ressoma. Ao renascer, o restringimento somático provoca a perda de cons. Considerando a consciex lúcida constituída de 1.000 cons, esta manifestar-se-ia no primeiro dia de vida intrafísica com 1 con.
Alteridade. O reconhecimento do outro na interação é o início da descentração cognitiva.
Experiência. O desenvolvimento da descentração cognitiva se dá na experiência prática,
ao longo do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a descentração cognitiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
05. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
09. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
10. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
11. Egocarmologia: Holocarmologia; Neutro.
12. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
13. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
14. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
15. Visão panorâmica: Parapercepciologia; Neutro.

A APRENDIZAGEM COMEÇA E CULMINA NA CONVIVÊNCIA, DESDE A DESCENTRAÇÃO COGNITIVA INICIAL
DO BEBÊ IDENTIFICANDO O OUTRO, ATÉ A CONSCIN
MADURA EXPERIENCIANDO A INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem empenhando esforços para compreender
a perspectiva do outro? Quais facilidades e dificuldades tem identificado neste processo?
Bibliografia Específica:
1. Piaget, Jean; Epistemologia Genética (L’Epistémologie Génétique); trad. Álvaro Cabral; 114 p.; 3 caps.; 35
refs.; 12 x 19 cm; pocket; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1990; páginas 9 a 15.
2. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; pref. Flávia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 1 cronologia; 22 E-mails; 10 endereços; 223 enus.; 10 filmografias; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 27 a 29.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 104 e 105.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 172 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 102 e 103.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 510.
6. Wadsworth, Barry J; Inteligência e Afetividade da Criança na Teoria de Piaget (Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Development); trad. Esméria Rovai; XV + 222 p.; 9 caps.; 6 enus.; 5 fórmulas; 1 gráf.; 29 ilus.; 6 tabs.;
14 testes; alf.; 17 x 24 cm; br.; 5ª Ed.; Pioneira; São Paulo, SP; 1998; páginas 125 a 152.
7. Wittrock, Merlin C; Org.; & Erickson, Frederick; La Investigación de la Enseñanza, II: Métodos Cualitativos y de Observación (Handbook of Research on Teaching); revisora Juana Maria Sancho; trad. Gloria Vitale; 2 Vols.;
240 p.; 2 caps.; Vol. 2; 10 enus.; 13 esquemas; 1 gráf.; 10 tabs.; alf.; ono.; 15 x 22 cm; br.; Paidós Educador; Barcelona;
Espanha; 1989; página 216.
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DESCENTRAÇÃO PSICOMOTORA
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A descentração psicomotora é a capacidade de a conscin, homem ou mulher, analisar, avaliar e compreender as próprias manifestações somáticas, por meio do controle
tônico-emocional, atribuindo novos significados à expressividade motora dentro do processo cumulativo e progressivo da evolução consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição;
falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade‖. O termo centro vem do mesmo idioma
Latim, centrum, ―centro; ponta do compasso colocada no centro do círculo que descreve; centro
do círculo; nó ou nodosidade na madeira ou mármore‖, derivado do idioma Grego, kéntron,
―aguilhão, ponto da lança; ponto central da circunferência; centro‖. Apareceu no Século XV.
O elemento de composição psico provém do idioma Grego, psykh, de psykhé, ―alento; sopro de
vida; alma‖. O vocábulo motor deriva do idioma Latim, motorius, ―que põe em movimento‖, e de
motor, ―o que se move ou movimenta algo‖, ambos provenientes de movere, ―mover‖. Surgiu no
Século XVII. A palavra psicomotor apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autocontrole das manifestações psicomotoras. 2. Criticidade psicomotora. 3. Ressignificação psicomotriz. 4. Psicomotricidade interassistencial.
Neologia. As duas expressões compostas minidescentração psicomotora e maxidescentração psicomotora são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Acriticidade da ação psicomotora. 2. Psicomotricidade centrada no
rendimento esportivo. 3. Ação psicomotora instintiva. 4. Destreza psicomotora competitiva.
Estrangeirismologia: a change of focus; o know-how conviviológico; o savoir faire interassistencial.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto às manifestações psicomotoras interassistenciais.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Vida é movimento. Multipliquemos boas ações. Cuidemos da saúde. Cemitério é somatório.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da descentração psicomotora; os criticopensenes;
a criticopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os somatopensenes; a somatopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a descentração psicomotora; a manifestação intrafísica focada no movimento
crítico e criativo; a muleta psicofisiológica da prática de exercícios físicos para ficar cansado e sonolento; o radiotismo da transmissão do jogo de futebol; o gesto motor descentrado da emoção
e da instintividade; o controle da emoção modulando o tônus muscular nas ações intrafísicas;
a psicomotricidade sadia; a resolução de problemas por meio da ação motora; a hiperatividade
eficaz; o atributo somático no taquipsiquismo; a destreza e perspicácia motora ressignificando
e solucionando os conflitos interpessoais; a agilidade motora empregada de maneira cosmoética;
a autopesquisa das habilidades motoras evoluídas empregadas na recuperação de cons; a psicomotricidade empregada nas ações interconscienciais avançadas; os jogos cooperativos; a capacidade de transcender as manifestações psicomotoras; o autocontrole das ações e emoções nas reconciliações; a atividade física na manutenção do soma para o compléxis; a educação da conscin
recém-chegada da intermissão; o nível da percepção sensorial; a autodefesa; a força presencial;
o dinamismo pessoal; a percepção e análise crítica dos estímulos sensoriais internos e externos;
a modulação cosmoética das manifestações motoras nas relações interpessoais; o uso racional da
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integração das funções motoras e psíquicas; a maturidade consciencial no ato motor; o autocontrole evolutivo das manifestações motoras; a desculturação psicomotora; o desembrutecimento da
ação psicomotora; a flexibilização da manifestação psicomotriz; a corporeidade consciente e racional na interação com o mundo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, antecedendo as
manifestações intrafísicas; a sinalética energética pessoal percebida por meio das propriocepções
somáticas; o arco voltaico, a tenepes, a assim e a desassim como instrumentos de desassédio da
conscin na ressignificação da ação psicomotora evoluída; a clarividência; a clariaudiência; a descoincidência dos veículos de manifestação na projeção lúcida; a autoscopia intrafísica útil no diagnóstico para a manutenção da homeostase holossomática; a consciência do holossoma na projeção lúcida; os paraolhos; os paraouvidos; a parapercepção.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estímulos somáticos enviados ao mentalsoma–estímulos
mentaissomáticos enviados ao soma.
Principiologia: o princípio da ação e reação; o princípio de causa e efeito.
Codigologia: o código desportivo; o código pessoal de Cosmoética (CPC) na psicomotricidade interassistencial.
Teoriologia: a teoria da descentração psicomotora; a teoria da manifestação intrafísica; a teoria da ação competitiva; a teoria da ação cooperativa; a teoria da Educação Física Crítico-Emancipatória; a teoria da Educação Física Crítico-Superadora.
Tecnologia: a técnica da manifestação evolutiva por meio do soma.
Voluntariologia: o voluntariado nas associações desportivas e clubes da Socin.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicalidade; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: os efeitos a longo prazo da atividade física na conservação do soma; o efeito da descentração psicomotora na interconvivialidade; o efeito da psicomotricidade sobre a intelectualidade.
Neossinapsologia: as neossinapses integradoras das ações somáticas evolutivas com
o parapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo ensino-aprendizagem; o ciclo estímulo-percepção; o ciclo controle-volição; o ciclo conhecimento-experimento-discernimento; o ciclo habilidade-criticidade-assistencialidade; o ciclo diário respirar–comer–manifestar-se–dormir.
Enumerologia: o esquema corporal; a percepção corporal; a imagem corporal; a consciência corporal; a expressão corporal; o equilíbrio corporal; o controle corporal.
Binomiologia: o binômio corpo-movimento; o binômio mente sã–corpo são; o binômio
consciência-soma; o binômio impulso-cerebelo; o binômio intelectualidade-psicomotricidade;
o binômio força presencial–postura individual; o binômio capacidade perceptiva–sinalética energética pessoal.
Interaciologia: a interação ambidestrismo–hemisférios cerebrais; a interação massa
muscular–massa encefálica; a interação soma–racionalidade psicomotora.
Crescendologia: o crescendo reflexos motores involuntários–megarreflexos.
Trinomiologia: o trinômio reciclagem-reeducação-ressocialização; o trinômio afetividade-psicomotricidade-cognição; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio psicomotricidade-pensenidade-taquipsiquismo; o trinômio percepção-reação-volição; o trinômio
corporeidade-autopesquisa-autoconsciencialidade.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
volição-intenção-decisão-determinação na eliminação das reações instintivas e imediatas da
conscin.
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Antagonismologia: o antagonismo ato motor / ato mental; o antagonismo hiperatividade física / bradirritmia consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do padrão de beleza física da modelo anoréxica.
Politicologia: as políticas públicas de atividades físicas e de lazer; a cosmoeticocracia;
a conscienciocracia; a cognocracia; a democracia; a etocracia; a evoluciocracia; a proexocracia.
Legislogia: as leis da intrafisicalidade; a lei natural do desenvolvimento psicomotor;
a lei do maior esforço evolutivo no processo ideativo e criativo da psicomotricidade; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a biofilia; a halterofilia; a conviviofilia; a neofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da vigorexia; a síndrome da apriorismose; a síndrome da
dispersão consciencial.
Maniologia: a ludomania; a idolomania; a nostomania.
Mitologia: o mito do corpo perfeito; o mito de Narciso.
Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a psicoteca; a proexoteca; a consciencioterapeuticoteca; a pensenoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Educação Física; a Psicomotricidade; a Psicologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Autopesquisologia; a Holossomatologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu desportista radical; a consréu vulgar; a conscin
podálica; a conscin plantar; a consciência-guepardo; a conscin cerebelar; a personalidade psicomotriz; a conscin eletronótica; a conscin pré-serenona; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o atleta; o desportista; o fisiculturista; o psicomotricista; o atleta famoso assistencialista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a atleta; a desportista; a fisiculturista; a psicomotricista; a atleta famosa
assistencialista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens podalis; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens
idolatricus; o Homo sapiens ludopathicus; o Homo sapiens sportivus; o Homo sapiens recyclicus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo
sapiens sanus; o Homo sapiens cosmoethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minidescentração psicomotora = o controle tônico-emocional da conscin-criança no processo de alfabetização; maxidescentração psicomotora = o controle tônico-emocional da conscin adulta no autorrelaxamento progressivo pré-projeção lúcida.
Culturologia: a cultura do esporte; a cultura “do importante é competir”; a cultura da
violência; a cultura da antievolução; a cultura da interassistencialidade.
Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
5 capacidades perceptivas e respectivos aspectos psicomotores, úteis na compreensão e diferenciação entre percepção somática e parapercepção:
1. Discriminação cinestésica: a propriocepção; a exterocepção; a viscerocepção; a relação soma e objeto; a interrelação somática.
2. Discriminação gustativa: a percepção de sabores; a memória gustativa.
3. Organização espacial e percepção visual: a acuidade visual; a memória visual; a diferença entre figura e fundo; a coordenação viso-motora; a coerência perceptiva viso-motora.
4. Organização temporal e percepção auditiva: a acuidade auditiva; a memória de
sons; a coordenação auditivo-motora; a coerência perceptiva auditivo-motora.
5. Percepção tátil: a percepção de texturas; a percepção de temperaturas; a percepção
das formas e tamanhos; a coerência perceptiva tátil.
Caracterologia. Sob a ótica da Somatologia, eis 11 transtornos neuromusculares perturbadores da descentração psicomotora, apresentados em ordem alfabética:
01. Apraxia.
02. Ataxia.
03. Atraso motor.
04. Debilidade motora.
05. Desarmonia do tônus muscular.
06. Dispraxia.
07. Hiperatividade motora.
08. Instabilidade motora.
09. Transtorno da lateralidade.
10. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
11. Transtorno do esquema corporal.
Terapeuticologia: a educação psicomotora preventiva; a Psicopedagogia; a Consciencioterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a descentração psicomotora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Antianatomia humana: Paranatomia; Nosográfico.
04. Antifisiologia humana: Parafisiologia; Nosográfico.
05. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
06. Consciência podálica: Evoluciologia; Nosográfico.
07. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
08. Descentração cognitiva: Conviviologia; Neutro.
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Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
Lateropensene: Lateropensenologia; Neutro.
Mão: Manossomatologia; Neutro.
Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.

A DESCENTRAÇÃO PSICOMOTORA É A AUTODETERMINAÇÃO DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, SOBRE A PRÓPRIA PSICOMOTRICIDADE, ATRAVÉS DO AUTOCONTROLE EVOLUTIVO DAS AÇÕES E EMOÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desenvolveu a capacidade perceptiva e autocrítica das próprias ações psicomotoras? Tem identificado constância evolutiva na própria psicomotricidade diária?
Bibliografia Específica:
1. Arnaiz, Sánches; Martinez, Marata Rabadán; & Peñalver, Iolanda Vives; A Psicomotricidade na Educação Infantil: Uma Prática Preventiva e Educativa (La Psicomotricidad en la Escuela: Una Práctica Preventiva y Educativa); revisor Francisco Rosa Neto; trad. Inajara Haubert Rodrigues; 128 p.; 3 caps.; 5 abrevs.; 2 citações; 5 E-mails;
206 enus.; 10 fichários; 39 fotos; 2 ilus.; 4 microbiografias; 6 quadros; 13 siglas; 1 website; 80 refs.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2003; páginas 69 a 75.
2. Castellani Filho, Lino; et al.; Metodologia do Ensino da Educação Física; revisoras Danielle M. Salles;
Maria de Lourdes de Almeida; & Rita de Cássia Lopes; 200 p.; 4 caps.; 4 abrevs.; 13 citações; 2 E-mails; 114 enus.; 1 foto; 3 ilus.; 6 microbiografias; 13 siglas; 2 websites; 57 notas; posf.; 127 refs.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Cortez; São
Paulo, SP; 1992; páginas 93 a 107.
3. Kunz, Elenor; & Trebels, Andreas; Orgs.; Educação Física Crítico-Emancipatória: Uma Perspectiva da
Pedagogia Alemã do Esporte; 208 p.; 9 caps.; 26 citações; 2 E-mails; 50 enus.; 2 ilus.; 9 microbiografias; 11 notas; 26
refs; 21 x 15 cm; br.; Unijui; Ijuí, RS; 2010; páginas 177 a 182.
4. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; revisor Alexander Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15
E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 122 e 203.
5. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
32, 79, 565, 569, 903, 1.000 e 1.007.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 206, 287,
515, 553, 594, 668, 829, 1.031 e 1.107.
7. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; páginas 97, 131, 309 e 345.
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DESCOBERTA
(HEURISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A descoberta é a ação, processo ou efeito de revelar a si próprio, a outrem
e / ou às pessoas em geral alguma coisa ignorada ou desconhecida até então, verdade relativa de
ponta (verpon) sutil.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo descoberta deriva do idioma Latim, discoopertus, particípio passado do verbo discooperire, ―descobrir; tirar a cobertura‖. Surgiu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Invenção. 2. Criação. 3. Achado. 4. Lampejo. 5. Ideia. 6. Sacação.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo descoberta:
autodescoberta; descobertense; descoberto; descobertura; descobridor; descobridora; descobrimento; descobrir; descobrível; neodescoberta; paleodescoberta.
Neologia. As duas expressões descoberta intrafísica e descoberta extrafísica são neologismos técnicos da Heuristicologia.
Antonimologia: 1. Sedentarismo. 2. Infertilidade. 3. Neofobia.
Estrangeirismologia: a open mind; o Heuristicarium; o Verponarium; os achados ou
findings pessoais; o upgrade heurístico; o insight providencial; o brainstorming.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Pesquisologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os neopensenes; a neopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade;
a criatividade neopensênica; a autopensenização original.
Fatologia: a descoberta; a criatividade aplicada à vida prática; a autevolução com criatividade; a criatividade produtiva; a criatividade mentalsomática; o autodesempenho evolutivo;
a hipercriatividade pessoal; o pré-requisito da descoberta; a Metodologia da descoberta; a descoberta científica; a autocatálise evolutiva; o incidente feliz; o arrojo da descoberta; a vertente da
descoberta; a corrente de descobertas; o contexto sócio-histórico-cultural das descobertas; a Cronologia das descobertas; os rumos da História Humana alterados pelas descobertas revolucionárias; o fundamento em descobertas precedentes; a base para as descobertas subsequentes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a criatividade paratecnológica; a descoberta dos indícios multiexistenciais autencriptados; a Bamburriologia Paratécnica; a viragem autevolutiva através das paradescobertas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo criatividade responsável–ousadia calculada; o sinergismo racionalidade científica–racionalidade paracientífica.
Principiologia: o princípio da perseverança pesquisística; a abertura da cortina do nicho do princípio da descrença (Holociclo).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a Heurística individual.
Teoriologia: a teoria da genialidade; a teoria das ideias; o nicho da teoria na prática;
o nicho da prática na teoria; a teoria da Paracerebrologia; a teoria do irrompimento do paracé-
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rebro; a teoria do irrompimento do psicossoma; a teoria da fartura das energias conscienciais;
a teoria da Macrossomatologia; a teoria da Paragenética; a teoria da Holossomatologia.
Tecnologia: a técnica heurística da pesquisa; a técnica do detalhismo; a técnica da
exaustividade; as técnicas da comunicação científica; a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamento lógico; as técnicas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial; as técnicas da
Metodologia Científica; as paratécnicas da Parametodologia Científica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Verponologia.
Efeitologia: o efeito halo das neoideias; o efeito da ousadia criativa; os efeitos da descoberta no status quo.
Neossinapsologia: os geradores de neossinapses; as neossinapses geradoras de descobertas; a lateropensenidade e as sinapses livres; as neossinapses da criatividade; as neossinapses
das neodescobertas de neo-horizontes.
Ciclologia: o ciclo da descoberta; o ciclo das neoideias; o ciclo inventivo de primeneres; o ciclo descoberta-manutenção; o ciclo das descobertas simultâneas; o ciclo problema-solução; o ciclo análise-síntese.
Enumerologia: a observação do antes impercebido; a valorização do antes desconsiderado; a exploração do antes desconhecido; a decifração do antes incompreendido; a dominação do
antes inexplorado; a criação do antes impensado; a revelação do antes ignorado.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio criatividade-racionalidade; o binômio autolucidez-autocriatividade; o binômio criatividade–quebra de regras; o binômio
percepção-parapercepção; o binômio autorraciocínio-autotranspiração; o binômio Heuristicologia-Etologia; o binômio interocepção-exterocepção; o binômio talento pesquisístico–paciência;
o binômio da inventividade ver o visto por todos–pensar o não pensado por ninguém.
Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–invento-descoberta; a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação ICs-ECs; a interação
neoparadigma-Neociências; a interação versatilidade-criatividade; a interação novo olhar–nova
paisagem; a interação pioneirismo-surpreendência; a interação descoberta-transgressão.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da
neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo da criatividade gesconológica extrafisicalidade-intrafisicalidade; o crescendo acumulabilidade cognitiva–criatividade heurística; o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–
–experimentação–síntese; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio
curiosidade pesquisística–produtividade laboral–flexibilidade autopensênica.
Polinomiologia: o polinômio criatividade-funcionalidade-usabilidade-confiabilidade;
o polinômio sedentarismo-inoperância-incriatividade-hibernação; o polinômio problematização-dedução-experimentação-invenção.

8246

Enciclopédia da Conscienciologia

Antagonismologia: o antagonismo neoideia / Zeitgeist; o antagonismo criatividade
/ anticriatividade; o antagonismo criatividade / trivialidade; o antagonismo suposição / descoberta; o antagonismo descoberta individual / descoberta coletiva; o antagonismo descoberta acidental / descoberta intencional; o antagonismo descoberta usual / descoberta brilhante.
Paradoxologia: o paradoxo do achado inusitado considerado consensualmente óbvio
após a revelação.
Politicologia: o nicho da política científica; a lucidocracia; a cienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço heurístico ou neoverponológico.
Filiologia: a tecnofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a enciclopediofilia;
a mnemofilia; a cienciofilia.
Mitologia: o mito da criatividade instantânea sem autesforço ou o mito da inspiração
sem transpiração.
Holotecologia: a experimentoteca; a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca;
a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Verponologia; a Autoconcepciologia; a Inventologia; a Serendipitia; a Intencionologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Conformática; a Neologia; a Orismologia; a Holotecologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: descoberta intrafísica = o processo ou efeito de revelar a si próprio, a outrem e / ou às pessoas em geral, alguma coisa humana, ignorada ou escondida, em favor do bem-estar da Humanidade, por exemplo, a penicilina; descoberta extrafísica = o processo ou efeito de
revelar a si próprio, a outrem e / ou às pessoas em geral, alguma coisa parapsíquica, ignorada ou
escondida, em favor do bem-estar da Humanidade, por exemplo, o estado vibracional (EV).
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Culturologia: a cultura da inventividade; a cultura da Pesquisologia.
Detonadores. Sob a ótica da Heuristicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40
fatores predisponentes ou detonadores básicos das descobertas, em geral, com aproximações
simples:
01. Apreensão súbita: taquirritmia; Taquipsiquismologia.
02. Axipetação.
03. Captação: apreensibilidade.
04. Catálise imaginativa: Catalisologia.
05. Conquista científica.
06. Criação: Criativologia.
07. Criadouro ideativo.
08. Engenhosidade frutífera.
09. Estalo intelectivo.
10. Extrapolacionismo: Parapercepciologia.
11. Fertilidade mental.
12. Finding: achado; Experimentologia.
13. Gestação do neoconstructo.
14. Heureca.
15. Heurística: Heuristicologia.
16. Heuristicogenia.
17. Hipercriatividade.
18. Hiperlucidez: Holomaturologia.
19. Hipótese racional: Teoriologia.
20. Ideia original.
21. Incubação mentalsomática: Mentalsomatologia.
22. Inovação: Recexologia.
23. Insight.
24. Inspiração: Inspiraciologia.
25. Intuição.
26. Inventividade: Invenciologia.
27. Neofato: Fatologia.
28. Neoideoduto: Ideodutologia.
29. Neologismo: Neologia.
30. Neopensene: Pensenologia.
31. Neoperspectiva: Perspectivologia.
32. Neoverpon: Verponologia.
33. Neoverponoduto.
34. Pérola negra.
35. Progenitura da neoideia.
36. Serendipitia.
37. Singularidade.
38. Sobretom.
39. Verponogenia.
40. Vertente da descoberta.
Atravancadores. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 fatores impeditivos ou atravancadores básicos das descobertas, em geral, com aproximações
simples:
01. Acriticidade.
02. Anacronismo.
03. Anticriatividade.
04. Antipesquisologia.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Apriorismose.
Dogmatismo.
Esterilidade.
Fossilização.
Incriatividade.
Inércia.
Medievalismo.
Mumificação.
Paleontologia.
Rebarbativismo.
Regressismo.
Retrocon.
Retroconstructo.
Retrogradação.
Retroideação.
Retroideoduto.

Taxologia. A partir da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40 categorias de descobertas, em geral, capazes de inspirar os pesquisadores ou pesquisadoras:
01. Neoafinidade interconsciencial: Conviviologia.
02. Neoalimento: Nutriciologia.
03. Neoartefato do saber: Pesquisologia.
04. Neoclassificação: Taxologia.
05. Neocombustível: Engenharia.
06. Neocomportamento: Etologia.
07. Neoconstructo teórico: Cogniciologia.
08. Neodidática: Pedagogia.
09. Neoelemento anatômico: Anatomia.
10. Neoelemento cósmico: Astronomia.
11. Neoelemento químico: Química.
12. Neoenfermidade: Patologia.
13. Neoespécie subumana: Biologia.
14. Neoespécie vegetal: Botânica.
15. Neofármaco: Bioquímica; Farmacologia.
16. Neofato: Historiologia.
17. Neofenômeno físico: Física.
18. Neogenes: Genética.
19. Neoinstrumental: Engenharia.
20. Neomecanismo: Mecânica.
21. Neomineral: Geologia.
22. Neomovimento corporal: Coreografia.
23. Neomundividência: Cosmovisiologia.
24. Neoparafato: Para-Historiografia.
25. Neoparafenômeno: Parafenomenologia; Extrafisicologia.
26. Neoparapercepção: Parapercepciologia.
27. Neoparatécnica: Paratecnologia.
28. Neopartícula subatômica: Atomística.
29. Neopercepção: Psicologia.
30. Neossabor: Gastronomia.
31. Neossítio arqueológico: Arqueologia.
32. Neotalento consciencial: Elencologia; Casting.
33. Neotécnica: Tecnologia.
34. Neoteorema: Matemática.
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37.
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39.
40.
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Neoterapêutica: Terapeuticologia.
Neoterritório: Geografia.
Neotraço consciencial: Conscienciometrologia.
Neoutilização: Pragmaticologia; Vivenciologia.
Neoverpon: Verponologia.
Neovocábulo: Neologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a descoberta, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
04. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
05. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
06. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
07. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Inspirador humano: Perfilologia; Homeostático.
10. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
11. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
12. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
13. Nicho da neoideia: Verponologia; Neutro.
14. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Transverpon: Transverponologia; Homeostático.

O UNIVERSO DAS DESCOBERTAS É INFINITO E ABERTO
À INTELIGÊNCIA DA CONSCIN PESQUISADORA, HOMEM
OU MULHER, DISPOSTA E DEDICADA ÀS INVESTIGAÇÕES
MULTIFACÉTICAS, COSMOÉTICAS E INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já descobriu algo a favor da melhoria da vida
dos componentes da Humanidade? Em qual instância da existência humana ou parapsíquica?
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DESCOMPRESSÃO CONSCIENCIAL
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A descompressão consciencial é a condição ou estado íntimo da saída da
conscin da autoconsciencialidade repressiva, patológica, na qual se sente comprimida, reprimida,
coagida ou angustiada, para a autoconsciencialidade libertária, menos patológica ou exultantemente sadia, na qual se sente solta, leve e livre.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão‖. O vocábulo compressão procede também do idioma
Latim, compressio, ―compressão; ação de comprimir; apertar‖. Apareceu no Século XVI. O termo
consciência provém igualmente do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa
comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire,
―ter conhecimento de‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Descompressão intraconsciencial. 02. Distensão consciencial.
03. Desrepressão consciencial. 04. Alívio consciencial. 05. Relaxe consciencial. 06. Soltura
consciencial. 07. Abertura consciencial; desopressão interconsciencial. 08. Desassédio consciencial; reciclagem intraconsciencial. 09. Libertação consciencial; reconstrução interior. 10. Euforia
consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo compressão: compressa; compressibilidade; compressicaude; compressicaudo; compressicaule; compressicórneo; compressiva; compressível; compressividade; compressivo; compresso; compressor; compressória; compressoriedade; compressório; descompressão; descompressiva; descompressividade; descompressivo; incompressibilidade; incompressível.
Neologia. As 3 expressões compostas descompressão consciencial, descompressão
consciencial homeostática e descompressão consciencial nosográfica são neologismos técnicos
da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Compressão intraconsciencial. 2. Tensão consciencial. 3. Repressão consciencial. 4. Coação consciencial. 5. Assédio consciencial. 6. Prisão consciencial.
7. Angústia intraconsciencial.
Estrangeirismologia: o cleansing of thosenes; o Despertarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à vivência consciente da soltura intraconsciencial da vontade, da intenção e da automanifestação pensênica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem intraconsciencial ou recin; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a autocatarse pensênica; o tempo para autodescompressão na mudança abrupta de holopensenes; a descompressividade holopensênica dos habitantes em locais menos populosos ou nas cidades médias.
Fatologia: a descompressão consciencial; a descompressão intraconsciencial; a descompressão existencial; a distensão da coerção; o abertismo consciencial; a desrepressão social; a recéxis; a recin; o alívio indizível; a vivência livre; a vida ao ar livre; o autodesassédio; a passagem
da vigília repressiva para a vigília libertária; o trânsito da realidade sonhada para a realidade concreta; o périplo da profunda tristeza ou depressão para o regozijo insopitável; o retorno da personalidade à condição da personagem titular; a extinção da personagem ultrapassada; a saída lúcida

Enciclopédia da Conscienciologia

8251

da condição da lavagem subcerebral; as múltiplas modalidades de câmaras de compressão; o período entre crises; a bonança depois da tempestade; a capacidade pessoal de autodescompressão;
o fôlego pessoal diante dos desafios da vida cotidiana; a administração eficaz dos estresses onipresentes; a preservação do equilíbrio íntimo perante as pressões externas.
Parafatologia: a relaxação psicofísica da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a expansão da psicosfera pessoal; a descompressão interdimensões na esfera extrafísica de energia; o heterodesassédio; a gradativa desopressão interconsciencial no processo de libertação dos liames das interprisões grupocármicas; a euforin; a primener; o cipriene; o extrapolacionismo parapsíquico; a câmara extrafísica de descompressão; a incompressibilidade interconsciencial conquistada na autodesperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo descontração-responsabilidade; o sinergismo pensenização sadia–ação correta.
Principiologia: o princípio prático de não se queimar a vela da vida pelas duas pontas;
o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o cultivo da incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC)
aliviando a intraconsciencialidade das autoculpas.
Teoriologia: as teorias conscienciológicas vividas no dia a dia.
Tecnologia: as técnicas pessoais de autodescompressão; as técnicas assistenciais de auxílio à descompressão; a técnica de manter-se na chapa quente evolutiva; a técnica da recéxis;
a técnica da recin.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como potencializador da autorreciclagem.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível dos Inversores Existenciais; o Colégio Invisível dos Reciclantes
Existenciais; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito salutar das paradas para descompressão; o efeito danoso da falta
de descompressão no workaholism; o efeito halo da autexemplificação das reciclagens.
Ciclologia: o ciclo pressão-descompressão; o ciclo tensão-relaxação; o ciclo da pesquisa autopensenização laboriosa–autopensenização amena; a relevância do ciclo dia-noite nas autodepurações refinadas; o turno mentalsomático dos hábitos sadios e das rotinas úteis.
Enumerologia: as pressões somáticas; as pressões energéticas; as pressões emocionais;
as pressões culturais; as pressões holopensênicas; as pressões interconscienciais; as pressões intraconscienciais.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância atuante na melhoria da sociabilidade.
Interaciologia: a interação intencionalidade–interassistencialidade–amparabilidade extrafísica.
Crescendologia: o crescendo minidepuração inicial–megadepuração avançada a longo
prazo; o crescendo evolutivo repressão interconsciencial–autodesrepressão.
Trinomiologia: o trinômio refinamento intraconsciencial a curto, a médio e a longo
prazo; a autodescompressão rotineira no trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–
–respiração correta–EV profilático–ortopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo pacificação íntima / revolta interior.
Politicologia: a democracia pessoalmente vivida.
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Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a laborfilia; a neofilia.
Fobiologia: a claustrofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome de burnout; a prevenção da síndrome do estresse crônico.
Mitologia: os autexcessos produzidos pelo mito da insubstitutibilidade consciencial do
ser humano julgado insubstituível.
Holotecologia: a recexoteca; a conscienciometroteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca; a cosmoeticoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Autodesassediologia; a Recexologia;
a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Heterassediologia;
a Consciencioterapia; a Autopensenologia; a Introspecciologia; a Intencionologia; a Voliciologia;
a Autevoluciologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autocoerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens descompressor; o Homo sapiens refinator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
autossufficiens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens experimentatus;
o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: descompressão consciencial homeostática = a da conscin autoconsciente
do transe passado e de ânimo renovado para viver a existência humana; descompressão consciencial nosográfica = a da conscin revoltada com o transe passado e de ânimo negativo, vingativo,
contra o Cosmos, ansiando fazer justiça pelas próprias mãos.
Culturologia: a cultura da Intraconscienciologia; a cultura da Recexologia.
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Taxologia. Sob a ótica da Intraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 categorias de condições intrafísicas exigindo a reciclagem para se alcançar o estado sadio da
descompressão consciencial:
01. Acidente: a pessoa acidentada, vítima de politraumatismos, recolhida na ambulância.
02. Alta tensão íntima: a pessoa com tensão íntima em situação indizível.
03. Claustrofobia: a conscin claustrofóbica em crise.
04. Detento: o indivíduo no encarceramento da masmorra ou solitária do presídio de segurança máxima.
05. Doença: a pessoa no leito hospitalar da UTI, com distúrbio orgânico, súbito, considerado grave.
06. Interrogatório: o detento submetido à sessão na câmara de interrogatório.
07. Julgamento: o réu sob acusação durante o processo no tribunal.
08. Lavagem subcerebral: a vítima na câmara de lavagem de cérebro.
09. Mergulho: o trabalhador submerso na câmara de mergulho; a doença do mergulhador.
10. Mineiro acidentado: o trabalhador preso no desabamento da mina.
11. Pessoa soterrada: o sobrevivente ainda sob o desabamento da construção.
12. Possessão interconsciencial: a conscin possessa.
13. Pressão social intensa: a cidadã ou cidadão medíocre, vítima da vida moderna, atribulada.
14. Prisioneiro de guerra: a pessoa confinada no campo de concentração bélico.
15. Tortura: o prisioneiro padecendo na câmara de tortura.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a descompressão consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
04. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Automutação: Recexologia; Homeostático.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
08. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
12. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
13. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A DESCOMPRESSÃO CONSCIENCIAL, COM PLENA AUTOCONSCIÊNCIA COSMOÉTICA, É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL EXIGIDA PARA A CONSCIN LÚCIDA ALCANÇAR
O COMPLETISMO DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já passou por alguma condição de extrema compressão consciencial? Como se saiu intraconsciencialmente da crise?
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DESCONFIANÇA NOCIVA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desconfiança nociva é o ato ou efeito da falta de convicção irracional na
probidade moral, nos trafores, nas potencialidades e / ou nas qualidades profissionais de outrem,
fomentando patopensenidade imaginativa ou fantasiosa sobre deslize, traição ou incompetência,
inibindo a convivialidade evolutiva.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O termo confiança vem igualmente do idioma
Latim, confidare, através de confidere, ―confiar‖. Apareceu no Século XIII. O vocábulo nocivo
procede também do idioma Latim, nocivus, ―nocivo; danoso; prejudicial; perigoso‖, e este de nocere, ―fazer mal; causar dano; ser funesto; ser malfazejo‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Desconfiança patológica. 02. Difidência nociva. 03. Desconfiança
nosográfica. 04. Descrédito nocivo. 05. Incredibilidade involutiva. 06. Cisma nosológica.
07. Suspeição patológica. 08. Suspicácia assediadora. 09. Receança anticosmoética. 10. Desconfiança antiassistencial.
Neologia. As duas expressões compostas minidesconfiança nociva e megadesconfiança
nociva são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Desconfiança cosmoética. 02. Desconfiança lúcida. 03. Desconfiança técnica. 04. Confiança excessiva. 05. Confiabilidade patológica. 06. Fiabilidade nosográfica. 07. Abono nocivo. 08. Insuspeição anticosmoética. 09. Descrença cosmoética. 10. Interconfiança assistencial.
Estrangeirismologia: o Patopensenarium antiproéxico; o rapport interconsciencial patológico entre o heterassediado e o heterassediador; os argumentos ad homine; os preconceitos
sustentados ad infinitum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Desconfiemos
pensenizando cosmoeticamente.
Coloquiologia: a pulga atrás da orelha; o oceano de dúvidas; o freio de mão puxado;
o não meter a mão em cumbuca.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Utrumque enim vitium est, et omnibus
credere et nulli (É um erro confiar em todos, tanto quanto não confiar em ninguém; Sêneca,
4 a.e.c.–65 e.c.).
Proverbiologia: o sentimento exagerado expresso na postura antirreciclogênica embasada no provérbio gato escaldado tem medo de água fria.
Ortopensatologia: – “Desconfiança. A desconfiança cosmoética é irmã gêmea do
princípio da descrença (PD)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hipercriticidade; o holopensene pessoal da insegurança; as elucubrações patopensênicas; as contaminações holopensênicas; os nosopensenes;
a nosopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os batopensenes autassediadores;
a batopensenidade heterassediadora; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o materpensene descrenciológico das iniciativas autocientíficas; o holopensene do respeito ao amparo extrafísico de função; o holopensene sadio em prol da maxiproéxis grupal; a repensenização autodesassediadora; o holopensene da
Interconviviologia Lúcida.
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Fatologia: a desconfiança nociva; a inseguranca mútua; a receança infundada; os exageros pessoais e alheios; a imaginação exacerbada; a inteligência desperdiçada; a improdutividade
intelectual; os roteiros imaginários; a autasfixia paralisante; a incerteza deslocada; a confidência
mordaz; o segredo perturbador; as autoconvicções inamovíveis; o julgamento precipitado; os preconceitos generalizados; os apriorismos pessoais e coletivos tóxicos; o temperamento inflamado;
as emoções afloradas; a criticidade exagerada; a comunicação pessoal deficiente; a erosão da interconfiança; a desconfiança pluralizada; a indisposição para o trato interconsciencial; os pactos
de silêncio antifraternos; a inconvivialidade; a incapacidade empática; a incompreensão quanto às
razões alheias; os limites cognitivos autoimpostos; a bitola ideativa pessoal; a interpretação tendenciosa; a fofoca; a transmissão alterada da notícia; a paranoia; a caça às bruxas; os motivos
pertinentes geradores de desconfiança; o impacto da corrupção na desconfiança dos cidadãos;
a desconfiança dos brasileiros nas instituições e representações do país; a autopesquisa dos motivos da desconfiança patológica; a análise de atenuantes e agravantes; as várias interpretações do
mesmo fato; a versão pessoal autodiscernida dos fatos; as pesquisas sobre as causas das reações
de desconfiança; a microminoria de intermissivistas; a convivialidade em novas bases cosmoéticas; a conquista do respeito mútuo; os reencontros proexológicos; a necessidade de reciclagens
pessoais em prol da maxiproéxis grupal; a carga de convivialidade em bases cosmoéticas qualificando as interrelações maxiproéxicas.
Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático sustentando a desconfiança nociva; a falta de sinalética energética e parapsíquica pessoal fomentando os falsos diagnósticos; os traumas retrobiográficos; o assédio extrafísico interconsciencial; a conexão consentida
com a Baratrosfera; a convivência anticosmoética em retrovidas dificultando a convivialidade
atual; a recrudescência interseriexológica do temperamento pessoal retardando a convivialidade
evolutiva; os acertos grupocármicos; a cosmovisão multidimensional turva; a paraperceptibilidade
incipiente fomentando a desconfiança nociva; as projeções lúcidas autesclarecedoras em prol da
intercompreensão; a megafraternidade presente nas comunexes evoluídas; o alinhamento dos sentimentos pessoais ao fluxo do Cosmos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico das interações interpessoais doentias; o sinergismo (nocivo) precipitação-irreflexão; a ausência de sinergismo com o outro; o sinergismo
nosográfico irracionalidade-impulsividade-agressividade; a ausência do sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo nosográfico dos pensenes apriorísticos; o sinergismo altamente nocivo do grupo coeso quando anticosmoético.
Principiologia: o princípio da descrença malcompreendido.
Codigologia: o código de conduta e valores pessoais das retrovidas; o desconhecimento
teático das regras dos códigos de etiqueta social; a ausência do código pessoal de Cosmoética
(CPC); a carência do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria dos Cursos Intermissivos (CI); a teoria da reciclagem existencial.
Tecnologia: a técnica de confiar desconfiando.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito halo da desconfiança nociva nas interrelações humanas; o efeito da
arrogância; o efeito do fechadismo consciencial; o efeito da irritabilidade.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses advindas de recins pessoais.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial de perseguições; o ciclo da interprisão grupocármica.
Enumerologia: a desconfiança nociva entre irmãos; a desconfiança nociva entre amigos; a desconfiança nociva entre casais; a desconfiança nociva entre familiares; a desconfiança
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nociva entre profissionais; a desconfiança nociva entre cidadãos; a desconfiança nociva entre nações.
Binomiologia: a falta de vivência do binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio fofoca-preconceito; o binômio confiança relativa–desconfiança relativa; o binômio medo-desconfiança; o binômio desconfiança-desesperança;
o binômio desconfiança-competição; o binômio fé cega–desconfiança nociva.
Interaciologia: a interação estratégia bélica–desconfiança nociva.
Crescendologia: o crescendo intersuspeição-interconfiança; o crescendo desconfiança-interdesconfiança; o crescendo autoconfiança-heterentendimento; o crescendo autoconhecimento-autoconfiança-empatia; o crescendo autodefesa energética–autoconfiança–abertismo consciencial; o crescendo autodiscernimento aplicado–autoconfiança; o crescendo diálogos sucessivos–confiança mútua; o crescendo respeito-interconfiança-amizade.
Trinomiologia: o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio confusão-ressentimento-raiva.
Polinomiologia: o polinômio medo-insegurança-desconfiança-paranoia.
Antagonismologia: o antagonismo pensar sobre o mal em si / pensar mal de outrem;
o antagonismo sinistrose / traforismo; o antagonismo pacifismo / belicismo; o antagonismo autoconfiança / autodesconfiança; o antagonismo antipatia / empatia; o antagonismo desconfiança
nociva / intercompreensão assistencial; o antagonismo desconfiança esterilizante / descrença interassistencial.
Paradoxologia: o paradoxo da confiança descrenciológica.
Politicologia: a pseudodemocracia; o imperialismo; a tiranocracia; a autocracia; as políticas externas interprisiogênicas (belicismo); a assediocracia predominando na Terra Planeta-Hospital; a premência da conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pela conquista do hábito de não pensar mal de ninguém.
Filiologia: a necessidade da criticofilia cosmoética.
Fobiologia: o medo de perder o status; o medo de perder o controle; a ideofobia; a xenofobia; a conviviofobia; a conscienciofobia; a evoluciofobia; a reciclofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da autovitimização; a síndrome do
ostracismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da insegurança.
Maniologia: a mania de menosprezar outrem; a mania de achar-se superior aos demais;
a mania de perseguição geradora de monoideísmo; a mania de fazer muxoxo; a mania de fechar
a cara.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a convivioteca; a criticoteca; a interassistencioteca; a parapsicoteca;
a mentalsomatoteca; a socioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conviviologia; a Autocriticologia; a Confianciologia; a Desconfiometrologia; a Autodiscernimentologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin difidente; a conscin suspeitante; a consbel paranoica; a conscin
lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o cabreiro; o cismado; o desconfiado; o escabreado; o ressabiado; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conviviólogo; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o enciclopedista.
Femininologia: a cabreira; a cismada; a desconfiada; a escabreada; a ressabiada; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a convivióloga; a evoluciente; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a enciclopedista.
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Hominologia: o Homo sapiens pathopensenor; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo
sapiens psychopathicus; o Homo sapiens crudelis; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesconfiança nociva = o descrédito antievolutivo pontual e breve,
sem consequências antiproexológicas; megadesconfiança nociva = o descrédito antievolutivo prolongado, capaz de minar o interrelacionamento dos compassageiros evolutivos, com impacto antiproexológico.
Culturologia: o clima de insegurança na cultura da desconfiança generalizada; a cultura da autovitimização; a cultura da vingança; a cultura da perseguição; a cultura malévola;
a cultura do negativismo; a cultura da competição.
Raias. Segundo a Cosmoeticologia, importa ponderar sobre as raias e os limites bem delineados entre os 2 conceitos, expostos em ordem alfabética, a fim de qualificar as posturas cotidianas:
1. Desconfiança cosmoética: pacífica, empática, profilática, evolutiva, tarística, megafraterna, ortopensênica, traforista, fomentadora da autocientificidade conscienciológica (Descrenciologia).
2. Desconfiança nociva: belicista, antipática, antiética, antiassistencial, estagnadora, antifraterna, patopensênica, trafarista, incentivadora da competitividade antievolutiva (Parapatologia).
Caracterologia. Segundo a Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 características da conscin mantenedora da desconfiança nociva, a serem superadas, em prol da convivialidade evolutiva:
01. Apriorismose.
02. Arrogância.
03. Belicosidade.
04. Competitividade.
05. Insegurança.
06. Inveja.
07. Neofobia.
08. Preconceito.
09. Raciocínio emocional.
10. Sinistrose.
11. Trafarismo.
12. Visão estreita.
Terapeuticologia. A conquista da autossegurança, a partir das autopesquisas (Experimentologia), das autorreciclagens continuadas (Reciclologia) e do autodesenvolvimento do trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade, torna-se imprescindível à conscin intermissivista, com resquícios de desconfiança nociva, consciente das responsabilidades proéxicas
pessoais e grupais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desconfiança nociva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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15.
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Acepção de pessoas: Antievoluciologia; Nosográfico.
Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Confiança: Confianciologia; Homeostático.
Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
Entendimento distorcido: Autocogniciologia; Nosográfico.
Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
Paradesconfiômetro: Autovigilanciologia; Neutro.
Patopensene: Patopensenologia; Nosográfico.
Perdão irrestrito: Interassistenciologia; Homeostático.
Ruminação mental: Autopensenologia; Nosográfico.
Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.

A DESCONFIANÇA NOCIVA PREJUDICA, PRIMEIRAMENTE,
A CONSCIN DESCONFIANTE IMATURA, IMPONDO A OUTREM, DE MODO NÃO MENOS AGRAVANTE, OS EFEITOS
ANTICOSMOÉTICOS DA PATOPENSENIDADE INTOXICANTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém desconfiança nociva perante os
compassageiros evolutivos? Em qual nível de gravidade e incidência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 495.

D. D.
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DESCONSTRUÇÃO

DA
IDENTIDADE ANTIASSISTENCIAL
(ASSISTENCIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A desconstrução da identidade antiassistencial é o processo gradual e paulatino de dissolução, desmembramento, demolição ou destruição cosmoética da inconvivialidade
crassa alicerçada nas autocrenças, nos autoconceitos e nos valores anacrônicos estagnadores da
evolução consciencial, por meio de recéxis e recins.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação;
oposição; falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade; afastamento; supressão‖. O vocábulo construção deriva também do idioma Latim, constructio, ―ato, modo, efeito ou arte de
construir‖. Surgiu no Século XVI. O termo identidade procede do mesmo idioma Latim, identitas, ―identidade‖, e este de idem, ―o mesmo‖. Apareceu no Século XVII. O segundo prefixo anti
deriva do idioma Grego, antí, ―de encontro; contra; em oposição a‖. A palavra assistência vem do
idioma Latim, assistentia, ―ajuda‖, e esta de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, ―estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em juízo‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Dissolução da personalidade antiassistencial. 2. Desfazimento da
identidade desassistencial. 3. Desenredamento da identidade antiassistencial.
Neología. As 3 expressões compostas desconstrução da identidade antiassistencial, desconstrução básica da identidade antiassistencial e desconstrução avançada da identidade antiassistencial são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Assunção da identidade assistencial. 2. Construção da identidade
assistencial.
Estrangeirismologia: o refresh consciencial; o turning point da consciência lúcida;
o contato face-to-face com as parapatologias da Baratrosfera; o rapport como ferramenta assistencial; os insights autevolutivos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Pré-Intermissiologia.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Assistente. A consciência assistente precisa ampliar constantemente, ao máximo,
o seu acervo de potenciais. O cântaro só dá o que tem”.
2. “Misantropo. Misantropo: o antiassistente”.
3. “Pré-intermissão. Pergunte a você mesmo: – ―Quais os megatrafares que me impedem de ser líder interassistencial hoje?‖”
II. Fatuística
Pensenologia: a desconstrução do holopensene pessoal antiassistencial; a dissolução do
holopensene pessoal rígido; a mudança do holopensene pessoal agressivo para o acolhedor; o holopensene pessoal antiegocêntrico; o autodiagnóstico do holopensene pessoal refratário ao amparo; a conscienciometria do holopensene pessoal; a reciclagem do holopensene pessoal de fechadismo; o abertismo holopensênico; o holopensene pessoal recinofílico; a integração ao holopensene da interassistencialidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; o poder aglutinador do holopensene pessoal da Conviviologia Cosmoética.
Fatologia: a desconstrução da identidade antiassistencial; a autopesquisa a respeito das
tendências do próprio temperamento; o ato de abrir mão de posicionamentos egoicos; a demolição
das autocrenças restritivas; a interassistencialidade comprometida pela falta de empatia; o precon-
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ceito; a religiosidade; o belicismo; os talentos subaproveitados; a automimese existencial; a manutenção da identidade antirreciclogênica; o reconhecimento da necessidade de mudar; o posicionamento de ―mudar ou mudar‖; o cuidado para não errar por esbanjamento de potencialidades
e polivalência; a assunção dos trafares; o autoconhecimento; a ausência de reclamações para si;
o sobrepairamento; a desconstrução cognitiva; a eliminação dos resquícios da soberba; a vergonha na cara; a análise das carências pessoais; as recins inadiáveis; as providências inteligentes
embasadas nos resultados da autoconscienciometria; o planejamento de recins e recéxis; o mapeamento das autoignorâncias; a autorreflexão sobre as interatividades; a superação da autovitimização; a anulação do egão; a assunção de papel assistencial; o autempoderamento pelos trafores;
a desestagnação evolutiva; as escolhas lúcidas; a aceleração da assistencialidade; a aquisição de
novos hábitos saudáveis; a disciplina na manutenção das recins; os autesforços consolidando as
recins; a autassistência alavancando a heterassistência; a metabolização das renovações; a força
haurida das reciclagens; os cursos Reciclagem das Posturas Monárquicas, Reciclagem das Posturas Artísticas, Reciclagem da Pensenidade Religiosa e Reciclagem do Temperamento Belicista
realizados pelo Centro de Altos Estudos de Conscienciologia (CEAEC); as dinâmicas parapsíquicas; o senso de responsabilidade do intermissivista; a retributividade; a intrepidez assistencial;
a visão de conjunto; o planejamento de longo alcance; o reconhecimento dos aportes recebidos;
a escrita vincando neoposicionamentos; a generosidade; o senso de responsabilidade para com
aqueles deixados ―para trás‖; o papel de conscin atratora dos ex-liderados e ex-companheiros agora ressomados; o espaço mental para reflexão sobre a Pré-Intermissiologia; a liderança interassistencial; a neocompreensão da Conscienciologia a partir da ótica do trabalho a ser realizado após
a dessoma; o foco na assistência ao grupocarma; a autorresponsabilidade inata do intermissivista;
as conexões afetivas possibilitando a assistência; a autossuperação desencadeando maiores responsabilidades evolutivas; a autoliderança; a condição da consciência interassistencial atratora.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodefesa energética nas múltiplas dimensões de manifestação da consciência; o EV como ferramenta de potencialização da lucidez extrafísica; a análise da desenvoltura energoparapsíquica; a identificação de
minúcias do autoparapsiquismo; a discriminação de assimilações energéticas; o investimento no
desenvolvimento da desassim efetiva; as experiências energoparapsíquicas endossando as recins
realizadas; a autolucidez da consciencialidade integral; o bom uso das informações coletadas através do parapsiquismo; a interlocução extrafísica; o neoposicionamento perante consciexes do passado multimilenar pessoal; a assistência grupocármica multidimensional; o contato com amparo
pararreurbanológico ao conectar-se à identidade assistencial; os resgatexes na Baratrosfera alinhados às recins; os compromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o início
da assistência técnica diária com a aplicação da tarefa energética pessoal (tenepes); os campos
bioenergéticos dos cursos conscienciológicos tal qual ambiente de reencontros multimilenares
promovendo impactoterapia e choque de realidade; as recins exemplificando determinados esclarecimentos aos bolsões extrafísicos estagnados; a conexão com a reurbanização extrafísica pela
afinidade assistencial; a projetabilidade lúcida (PL); as experiências extracorpóreas como treino
assistencial para a próxima intermissão; o esbregue evolutivo intermissivo; a qualificação da
aglutinação multidimensional através da assunção de identidade assistencial; o impacto da escrita
na assistência em múltiplas dimensões; o foco prioritário na consecução da megagescon e do
completismo na proéxis; o aumento do autodiscernimento parapsíquico; o uso da inteligência
evolutiva (IE); os parafenômenos orientando a autopesquisa; a neodirectrix intermissiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reconstrução consciencial–dinamismo evolutivo; o sinergismo reeducar-reaprender; o sinergismo autopesquisa-reciclagens; o sinergismo autenticidade-autorretratação; o sinergismo proexológico aportes-retribuição; o sinergismo responsabilidade-liderança.
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Principiologia: o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de prioridades evolutivas pessoais.
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria dos Cursos
Intermissivos; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da aceleração da evolução pessoal;
a teoria conscienciológica do traforismo; a teoria da ação cooperativa; a teoria da força presencial exemplarista; a teoria da identidade extra; a teoria da minipeça do maximecanismo na evolução grupal.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas de autopesquisa; a técnica da
conscin–cobaia; a técnica de priorização de recins; as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica da construção-desconstrução-reconstrução de si mesmo; a técnica da madrugada; a técnica
de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da tenepes; as técnicas argumentativas; a técnica do
espelhamento; a técnica do detalhismo.
Voluntariologia: as recins realizadas dentro do voluntariado alinhado à proéxis pessoal
e grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico do
estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; a análise do labcon
pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível
da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Pré-Intermissiologia.
Efeitologia: o efeito da assunção dos erros do passado; os efeitos do retroego anacrônico; o efeito das priorizações evolutivas; o efeito de pensar grande; o efeito das recins na expansão da interassistência; os efeitos pró-evolutivos das desconstruções autoconscientes; o efeito do
posicionamento de abrir mão da zona de conforto patológico; o efeito da expansão mentalsomática.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no estudo e reflexão sobre a Pré-Intermissiologia; as neossinapses decorrentes das desconstruções de crenças pessoais.
Ciclologia: o ciclo desconstrução-reconstrução; o ciclo recéxis-recin; o ciclo de ressarcimento; o ciclo das crises de crescimento.
Enumerologia: a superação da identidade belicista; a erradicação da identidade monárquica; a reciclagem da identidade mística; a eliminação da identidade religiosa; a extinção da
identidade pusilânime; a ultrapassagem da identidade artística; o descarte da identidade materialista. A identidade consciencial; a identidade tenepessista; a identidade docente; a identidade epicêntrica; a identidade tarística; a identidade grafopensênica; a identidade despertológica.
Binomiologia: o binômio lições-cláusulas intermissivas; o binômio inteligência evolutiva–alinhamento proexológico; o binômio autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o binômio invéxis-recin; o binômio autoliderança-heteroliderança; o binômio admiração-discordância;
o binômio boa intenção–autodiscernimento.
Interaciologia: a interação autocrenças-autoconflitos; a interação dos mecanismos de
defesa anacrônicos protegendo a si mesmos.
Crescendologia: o crescendo de lucidez; o crescendo da interassistencialidade; o crescendo autodesassédio-heterodesassédio; o crescendo autassistência-interassistência.
Trinomiologia: o trinômio aportes-gratidão-retribuição; o trinômio metas evolutivas–
–recins–assistencialidade; o trinômio assistente-assistido-amparador; o trinômio pacificação íntima–anticonflitividade–qualificação assistencial.
Polinomiologia: o polinômio autodesassédio-autodescrença-autassistência-exemplarismo-retribuição; o polinômio autopesquisa-conscienciometria-autolucidez-desassombro-autossegurança.
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Antagonismologia: o antagonismo reciclogenia / autocorrupção; o antagonismo pré-Curso Intermissivo / pós-Curso Intermissivo; o antagonismo consciência cobradora / consciência doadora; o antagonismo assistente amador / assistente profissional.
Paradoxologia: o paradoxo de o movimento centrípeto de autanálise alavancar o movimento centrífugo de interassistencialidade; o paradoxo de a conscin, restringida pelo soma
e contingências intrafísicas, planificar a vida atual para ser consciex líder interassistencial; a regra conscienciológica do paradoxo de entrar em si (egocentrismo) para sair de si (altruísmo).
Politicologia: a conscienciocracia; a assistenciocracia; a cosmocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do exemplarismo pessoal; a lei do maior esforço
aplicada à interassistencialidade; a lei da interdependência.
Filiologia: a traforofilia; a autopesquisofilia; a conscienciofilia; a autoconscienciometrofilia; a reciclofilia; a interassistenciofilia; a mentalsomatofilia.
Fobiologia: a superação da autopesquisofobia; o descarte da tanatofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome de Gabriela; a reciclagem da síndrome da
abstinência da Baratrosfera (SAB); o descarte da síndrome de Peter Pan; a desconstrução da síndrome da mediocrização consciencial; a autocura da síndrome da ectopia afetiva (SEA); o enfrentamento da síndrome da autossubestimação; a dissolução da síndrome do ostracismo (SO).
Maniologia: a egomania; a mania de santificação; a mania de empurrar com a barriga;
a eliminação dos resquícios da megalomania.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito da imutabilidade consciencial.
Holotecologia: a convivioteca; a belicosoteca; a apriorismoteca; a parapsicoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a autocriticoteca; a evolucioteca; a recinoteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Recexologia; a Pré-Intermissiologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Invexologia; a Evoluciologia; a Descrenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens
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interassistentialis; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
teaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desconstrução básica da identidade antiassistencial = aquela característica da conscin empenhada na autopesquisa e superação dos trafares do egoísmo; desconstrução
avançada da identidade antiassistencial = aquela característica da conscin reciclante, empenhada
na consolidação do neoego em prol da tares.
Culturologia: a cultura da autossuperação; a cultura da autorresponsabilidade; a cultura da interassistencialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desconstrução da identidade antiassistencial, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ciclo desconstrução–reconstrução consciencial: Evoluciologia; Neutro.
02. Gratidão reciclogênica: Holomaturologia; Homeostático.
03. Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
04. Incoerência antiassistencial: Conviviologia; Nosográfico.
05. Liderança inevitável: Liderologia; Neutro.
06. Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
07. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
08. Neoego: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
10. Pré-Intermissiologia na África: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
12. Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
13. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
14. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.
15. Responsabilidade autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A DESCONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ANTIASSISTENCIAL
É PROCESSO CATALISADOR EVOLUTIVO EMBASADO
NA AUTODESCRENCIOLOGIA E AUTODISCERNIMENTOLOGIA VISANDO ADENTRAR A PRÉ-INTERMISSIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mapeou as autocrenças restringidoras da assistencialidade pessoal? Já identificou as reciclagens prioritárias para alcançar a condição de assistente da tares?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 47 e 135.
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2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2 a Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 95, 177, 704 e 706.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 137
e 1.348.

C. A. E.
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DESCRENCIOGRAMA
(DESCRENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O descrenciograma é o questionário autopesquisístico visando à medida da
integração sinérgica entre a apreensão teórica e a vivência prática do princípio da descrença (PD)
por parte da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des é proveniente do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O vocábulo crença deriva igualmente do
idioma Latim, credentia, ―ação de acreditar; fé‖. Surgiu no Século XIV. O sufixo grama vem do
idioma Grego, grámma, ―caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista;
documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico;
figura de Matemática‖.
Sinonimologia: 1. Instrumento de automensuração descrenciológica. 2. Ferramenta de
autaferição descrenciológica. 3. Procedimento de autavaliação descrenciológica. 4. Tábula descrenciológica pessoal.
Neologia. O vocábulo descrenciograma e as duas expressões compostas descrenciograma reduzido e descrenciograma expandido são neologismos técnicos da Descrenciologia.
Antonimologia: 1. Conscienciograma. 2. Docenciograma. 3. Intencionograma. 4. Holopensenograma. 5. Proexograma. 6. Invexograma. 7. Projeciograma.
Estrangeirismologia: a self-assessment descrenciológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à imprescindibilidade evolutiva das autavaliações conscienciométricas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Crentes não questionam.
Proverbiologia: – Malum consilium est quod mutari non potest (É mau plano o imutável; Publilius Syrus, 85–43 a.e.c.).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autorganização. Com peso e medida, governa-se a vida”.
2. “Bitola. Cada coisa tem a sua unidade de medida. Não se mede tudo pela mesma bitola”.
3. “Proporciologia. A vida humana convida a conscin lúcida a observar a proporcionalidade, ou a medida exata e funcional das coisas, em todas as realidades, desde as simples às mais
complexas. A exigência da proporcionalidade aparece, insinuante, de maneira onipresente no
Cosmos. Vejamos 3 fatos triviais. – “Os seus sapatos são folgados ou apertados? Qual fonte ou
corpo de letras você emprega nos textos? Qual o tamanho das folhas em branco das suas redações?” Tais perguntas sobre assuntos prosaicos evidenciam a necessidade inafastável de você estar atento à proporcionalidade nas manifestações em todos os holopensenes e ante todos os compassageiros de evolução”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciometria; o holopensene pessoal do
questionamento sistemático; o materpensene autopesquisístico; os pesquisopensenes; a pesquisopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os taxopensenes; a taxopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o descrenciograma; a avaliação da autoteática descrenciológica; o questionário estruturado; as variáveis-chave; os pares de questões antagônicas (Contrapontologia); a pontu-
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ação em escala; a granularidade ajustável da escala; o mapeamento dos trafores, trafares e trafais
no âmbito da Descrenciologia; a inteligência evolutiva (IE); a busca de autonomia consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o impacto tarístico
da autorreflexão descrenciológica sobre as companhias extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Autodescrenciologia-Autopesquisologia.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio de, na dúvida, abster-se; o princípio do descarte do imprestável.
Teoriologia: a teoria da autopesquisa; a teoria da autoconscienciometria.
Tecnologia: a técnica do refinamento sucessivo; a técnica do detalhismo; a técnica da
exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Efeitologia: o efeito reciclogênico da autavaliação.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do empenho autopesquisístico.
Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Binomiologia: o binômio Conscienciometrologia-Contrapontologia.
Interaciologia: a interação incredulidade técnica–desconfiança cosmoética.
Crescendologia: o crescendo dos níveis em escala.
Trinomiologia: o trinômio autorreflexão-autavaliação-autoconhecimento.
Polinomiologia: o polinômio valores-convicções-apegos-dogmas.
Antagonismologia: o antagonismo precisão / distorção; o antagonismo autossubestimação / autossobrestimação; o antagonismo dependência / autonomia.
Paradoxologia: o paradoxo da imparcialidade na autopesquisa.
Politicologia: a despertocracia; a evoluciocracia; a proexocracia.
Filiologia: a descrenciofilia; a abertismofilia; a autopesquisofilia; a autocogniciofilia.
Fobiologia: os malefícios da fronemofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose dificultando a imparcialidade; a síndrome
do conflito de paradigmas prejudicando o entendimento das verpons; a síndrome da dispersão
consciencial causando o abandono da autavaliação; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) obliterando a clareza autopesquisística; a síndrome do perfeccionismo levando ao incompletismo das
automedidas; a síndrome da pressa ocasionando julgamentos precipitados; a síndrome da subestimação nivelando por baixo as pontuações autoconscienciométricas.
Maniologia: a evitação da mania de superficialidade; a superação da megalomania.
Mitologia: o mito dos 3 juízes do inferno.
Holotecologia: a traforoteca; a trafaroteca; a teaticoteca; a intermissioteca; a metodoteca; a criticoteca; a apriorismoteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autorganizaciologia; a Autenfrentamentologia; a Autexperimentologia; a Autevoluciologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autodespertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin evoluciente; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o projetor lúcido; o epicon; o autopesquisador;
o autoconscienciômetra; o questionador; o experimentador; o conscienciólogo.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a projetora lúcida; a epicon; a autopesquisadora;
a autoconscienciômetra; a questionadora; a experimentadora; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens autovivens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens autoconstatator; o Homo sapiens autoconvictor; o Homo sapiens
autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens refutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: descrenciograma reduzido = o questionário contendo apenas itens básicos, objetivando a primeira abordagem autoconscienciométrica descrenciológica; descrenciograma expandido = o questionário com itens mais complexos, exaurindo conceitualmente a pesquisa
autoconscienciométrica descrenciológica.
Culturologia: a cultura descrenciológica; a cultura autoconscienciométrica.
Itens. Pela Estruturologia, cada item do descrenciograma, trazendo certo aspecto a ser
avaliado, é composto por 2 questionamentos antagônicos, elencados em ordem funcional:
1. Primeiro: a pergunta referente à manifestação mais primária; a ausência ou incipiência de teática descrenciológica dentro do tema abordado, acarretando a pontuação 0 no item.
2. Segundo: a pergunta referente à manifestação mais avançada; o alto nível de teática
descrenciológica dentro do tema abordado, acarretando a pontuação 5 no item.
Procedimento. Consoante a Contrapontologia, o pesquisador ou pesquisadora, diante do
confronto entre as duas questões de certo item, avalia criticamente o autodesempenho no tema em
pauta, atribuindo nota em escala de 0 a 5 entre os patamares extremos indicados nas perguntas.
Totalização. Importa contabilizar, além do somatório global dos pontos obtidos em cada
item, os totais parciais por variável-chave, fornecendo o autodiagnóstico nas subáreas mais abrangentes.
Instrumento. Pela Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 5 variáveis-chave
categorizando 30 pares de questões antagônicas, passíveis de compor o descrenciograma:
A. Antiapriorismose: o abertismo consciencial inerente à teática do princípio da descrença.
01. Nível de autoconsciencialidade. Você é materialista, eletronótico, ignorante quanto
às repercussões multidimensionais dos próprios atos, insciente quanto às energias e orientando-se
tão somente pelas exigências da ética intrafísica? / Reconhece ser consciência em evolução, com
clareza quanto aos efeitos multidimensionais das próprias ações, pautando-as pela Cosmoética?
02. Nível de autorreciclofilia. Você prefere não mexer em time vencedor, conservando
tudo como está para não ter trabalho? / Acolhe oportunidades viáveis de melhoria, empreendendo
as mudanças quando necessárias?
03. Nível de fidedignidade cognitiva. Você deturpa os conteúdos assimilados, deformando-os até mesclarem-se às próprias convicções? / Preserva o confor dos neoconstructos apreendidos, com abertismo ao novo e predisposição à revisão constante do autoconhecimento?
04. Nível de permeabilidade à discordância. Você rechaça sistematicamente informações contrárias às próprias verdades, evitando qualquer modificação ameaçadora da pseudointegridade do sistema vigente de autoconvicções? / Revê o necessário e reestrutura o próprio conhecimento ante a irresistibilidade de neoconceitos evolutivos mais avançados?
05. Qualidade da aprendizagem. Você acumula lacunas, saltando displicentemente os
degraus na aquisição de conhecimento, desconsiderando pré-requisitos, com prejuízo do entendi-
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mento? / Queima etapas inteligentemente, progredindo com disciplina na construção do próprio
saber e distinguindo o essencial do mais do mesmo?
06. Qualidade da heterocrítica. Você avalia depreciativamente as iniciativas alheias,
presumindo erro em tudo e incapacidade em todos? / Desconfia cosmoeticamente da possibilidade de falha, inerente a qualquer evoluciente, pensando bem de todos, sem desmerecer ou desqualificar as intenções ou as pessoas envolvidas?
B. Anticredulidade: a desconfiança cosmoética, ―gêmea‖ do princípio da descrença.
07. Nível de independência ideativa. Você reverencia celebridades, citando dizeres
e copiando passagens para disfarçar a falta de raciocínio próprio? / Referencia o produto do saber
alheio com autocrítica, em respaldo à própria argumentação?
08. Nível de perceptibilidade às falácias. Você acolhe, sem perceber, argumentos falaciosos, em especial os de autoridade, introjetando as conclusões das experiências alheias sem autorreflexão? / Questiona, verifica as fontes e fundamenta o conhecimento na autexperiência?
09. Nível de refratariedade à heteropersuasão. Você deixa convencer-se facilmente,
acatando conselhos e indo no bico dos outros? / Pondera acerca da validade das recomendações,
juízos e heterocríticas recebidos, submetendo-os ao crivo da própria razão?
10. Qualidade da autenergossustentabilidade. Você coleciona amuletos, badulaques,
patuás, terços, imagens, fitas coloridas ou pedras imantadas? / Instala a qualquer momento o estado vibracional profilático, defensivo, responsabilizando-se pela autointegridade holossomática?
11. Qualidade da autopriorização. Você é buscador borboleta, descompromissado,
deslumbrado, disperso, pulando de galho em galho, sem estabelecer prioridades às quais se dedicar? / Identifica, pela autopesquisa, a linha prioritária de atuação na vida humana, com lucidez
quanto à ineficácia dos atalhos retardadores?
12. Qualidade das opiniões pessoais. Você opina sem respaldo, levianamente, dando
palpite sobre tudo e tendo convicção sobre quase nada? / Pesquisa e embasa as próprias opiniões
antes de emiti-las, com base na lógica e na evidência dos fatos?
C. Antiemocionalidade: o autocentramento racional para a aplicação do princípio da
descrença.
13. Nível de antiautovitimização. Você dramatiza as dificuldades, paralisando-se nos
momentos difíceis e transformando cada vicissitude em obstáculo intransponível? / Esquadrinha
os reveses e anatomiza os contrafluxos, transformando-os em desafios a transpor e itens passíveis
de autopesquisa?
14. Nível de autorrenúncia pró-evolutiva. Você adota sacrifícios desnecessários ou
privações ilógicas, acreditando com isso purificar-se ou furar o céu? / Descarta lucidamente o imprestável, abrindo mão voluntariamente do antievolutivo e do anacrônico?
15. Qualidade da autocorreção. Você castiga ou pune a si próprio, lamuriando-se pelos erros cometidos e paralisando-se para não tornar a errar? / Admite as falhas, reflete a respeito,
autodelibera e não se permite repeti-las?
16. Qualidade do auto-histrionismo. Você adota o estilo pomposo, o tapete vermelho,
a fórmula solene, a fala empolada, favorecendo a pontificação do conhecimento? / Implementa
cosmoeticamente o binômio seriedade-irreverência nas automanifestações, priorizando assistência e esclarecimento?
17. Qualidade do confor comunicativo. Você exaure o interlocutor com floreios, parênteses abertos e não fechados ou rebuscamentos supérfluos? / Prioriza o essencial no conteúdo
a transmitir, incluindo detalhes quando importantes e deixando margem à reflexão do assistido
(silêncio tarístico)?
18. Qualidade do otimismo. Você usa lentes cor-de-rosa para observar a vida, edulcorando a realidade por meio de interpretações ingênuas ou enviesadas? / Aplica a técnica do trinômio ceticismo-otimismo-cosmoeticidade (COC), esperando, com realismo, o melhor de tudo e de
todos?
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D. Antirreligiosidade: a antidoutrinação, a antiidolatria e o antidogmatismo imprescindíveis à teática do princípio da descrença.
19. Nível de autoverbação. Você interage influenciando, doutrinando ou conduzindo
a vida alheia, mesmo com boa intenção, sem autocomprometer-se com a prática dos conselhos
verbalizados? / Exemplifica em atitudes o conteúdo das próprias recomendações, permitindo ao
outro a oportunidade de observar, ponderar, discordar e escolher o melhor para si?
20. Nível de dessacralização. Você cultua ídolos, animados ou inanimados, intra ou extrafísicos, depositando em mãos alheias méritos e culpas por sucessos ou fracassos? / Protagoniza
a própria existência, assumindo a autorresponsabilidade evolutiva mediante a aplicação da vontade e intencionalidade sadias?
21. Qualidade da assistência. Você pratica a caridade paliativa, sentindo-se superior
aos assistidos pelo fato de estar em condições de doar e gerando dependências patológicas? / Prioriza a tarefa do esclarecimento, incentivando a aplicação do princípio da descrença e sentindo-se
gratificado em atuar enquanto minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial?
22. Qualidade da comunicação. Você abusa de eufemismos reconfortantes, linguagem
consoladora, fazendo média e perpetuando o subnível evolutivo? / Usa as palavras mais exatas
possíveis nas horas certas, propiciando a reflexão e o livre pensamento?
23. Qualidade da grupalidade. Você frequenta culto ou pratica ritual religioso, místico
ou esotérico? / Prioriza meios ou ambientes onde são possíveis o debate, o questionamento e a refutação ideativa sob a ótica do paradigma consciencial?
24. Qualidade do autocomedimento. Você usa de humildade, camuflando os próprios
potenciais e talentos para fazer média, agradar e isentar-se de maiores responsabilidades assistenciais? / Manifesta-se com modéstia e cautela, em respeito ao momento evolutivo do outro, porém
lúcido quanto aos autotrafores e autotrafares?
E. Antissubmissão: a autonomia para aplicar o princípio da descrença.
25. Nível de antimanipulação. Você se deixa subjugar por todos ao redor, sucumbindo
à vontade alheia? / Permite-se discordar da heteroimposição, utilizando o livre arbítrio pessoal
nas escolhas com prevalência cosmoética da própria vontade?
26. Nível de autolegislabilidade. Você baliza a própria atuação seguindo tão somente
códigos consagrados de conduta e preceitos heteroimpostos? / Delineia e atualiza quando necessário os princípios pessoais básicos de atuação?
27. Nível de autonomia colaborativa. Você acata ordens cegamente, dobrando-se ante
a presunção alheia de superioridade? / Coopera espontaneamente quando avalia justo, oportuno
e melhor para todos?
28. Nível de não expectativa do heterorreconhecimento. Você atua almejando fama,
autopromoção, reconhecimento e prestígio nos empreendimentos? / Trabalha pela ampliação do
esclarecimento fraterno a todos, sem objetivar recompensas ou aplausos?
29. Qualidade da automanifestação parapsíquica. Você é sensitivo passivo e atua
mediunicamente subjugado à influência de consciexes? / Aprimora continuamente as autoparapercepções e trabalha ombro a ombro com as equipexes?
30. Qualidade da automotivação. Você move-se pela cobrança alheia, dependendo de
estímulo ou expectativa externos para atuar na vida humana? / Autodetermina e, se necessário,
reavalia as próprias metas, com base na autopesquisa, persistindo voluntariamente no cumprimento das mesmas?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o descrenciograma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismologia Descrenciológica: Contrapontologia; Neutro.
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Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; HoComplemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
Cultura da dessacralização: Descrenciologia; Homeostático.
Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
Irracionalidade religiosa: Parapatologia; Nosográfico.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
Produto conscienciométrico: Experimentologia; Neutro.
Síntese do autoconscienciograma: Autevoluciologia; Homeostático.
Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
Teática descrenciológica: Experimentologia; Homeostático.
Teste conscienciológico: Experimentologia; Neutro.

A PARTIR DO DESCRENCIOGRAMA RESPONDIDO, FICAM
CLAROS OS TEMAS NOS QUAIS A CONSCIN AINDA PRECISA PREVENIR-SE QUANTO À AUTOPATOMIMESE, BUSCANDO SUPERAR POSTURAS ANTIDESCRENCIOFÍLICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ser a teática descrenciológica avançada
indispensável à conquista da desperticidade nesta vida humana? Em qual das variáveis-chave
apresentou pontuação mais elevada ao responder o descrenciograma?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
108, 109, 162, 163, 166, 167, 198 e 199.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 234, 291
e 1.384.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 153.

O. V.

Enciclopédia da Conscienciologia

8272

DESCRENCIOLOGIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Descrenciologia é a Ciência aplicada ao estudo pessoal, técnico, teático,
de dissecção e aferição racional da qualidade, condição ou caráter da autenticidade ou realidade
de qualquer assunto, fato, parafato, fenômeno ou parafenômeno, descartando toda postura ou qualquer atitude de credulidade, sem a chancela da autexperimentação ou autovivência específica, ou
seja, somente com base no princípio da descrença.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão‖. A palavra crença procede do mesmo idioma Latim,
credentia, ―ação de acreditar; fé‖. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição logia
provém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático
de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Ciência da descrença. 2. Estudo da incredulidade. 3. Descrenciometria. 4. Autexperimentologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo crença: crendice; descrença; Descrenciologia; descrente; descrer.
Neologia. Os 3 vocábulos Descrenciologia, Minidescrenciologia e Maxidescrenciologia
são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Filosofia da crença. 2. Teologia. 3. Dogmatismo. 4. Lobismo.
5. Propagandismo. 6. Pesquisa da credulidade.
Estrangeirismologia: o Projectarium; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene triocabular sintetizando o tema: – Descrenciologia: antônimo positivo.
II. Fatuística
Pensenologia: a retilinearidade da autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
o direito individual de autopensenizar.
Fatologia: a descrença; o ceticismo; o autoceticismo experimentador; a minidissidência
ideológica; a maxidissidência ideológica; as ideias inatas pessoais; a reeducação consciencial;
a recin; a indevoção; o descarte do pietismo; a irreligião pessoal; a dúvida; a incredulidade fundamental; a autoconfiança intelectual; a autoconvicção íntima racional; as autorretrocognições;
a autocognição posterior; a autocomprovação dos fatos; a autocrítica; a autoincorruptibilidade
cosmoética; o autenticismo; a veracidade; o livre arbítrio; a verpon; o nivelamento por cima;
o ônus do não; a omissuper; a marcha contra o fluxo da mediocridade; a natureza humana; a sujeição amaurótica; o proselitismo; o assédio mentalsomático; a ingenuidade; a imaturidade consciencial; o factoide; o fanatismo; a catequização; o nivelamento por baixo; a lavagem cerebral;
o secularismo; o agnosticismo; a Dogmática; a Sofística; a abjuração; a apostasia; a renegação da
abonação sem reflexão; a antigurulatria franca; a antirreligiosidade; a antifé declarada; a antidogmática; a antiparódia; a antimentirologia.
Parafatologia: a ênfase à Autoparapercepciologia.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
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Tecnologia: a técnica da dúvida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a dogmaticoteca; a mitoteca; a abstrusoteca; a logicoteca; a criticoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Experimentologia; a Autexperimentologia;
a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Refutaciologia; a Impactoterapia; a Intencionologia;
a Cosmoeticologia; a Destrutologia; a Heterocriticologia; a Evoluciologia; a Cogniciologia; a Coerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca interconsciencial lúcida; a pessoa heterodoxa; a pessoa imatura;
a consciênçula.
Masculinologia: o descrente; o incrédulo; o cético otimista cosmoético (COC); o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o herege; o heresiarca; os
guias amauróticos intra e extrafísicos; o aprioropata; o fanático; o ingênuo.
Femininologia: a descrente; a incrédula; a cética otimista cosmoética (COC); a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a herege; a heresiarca; as guias
amauróticas intra e extrafísicas; a aprioropata; a fanático; a ingênua.
Hominologia: o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens
refutator; o Homo sapiens reprehensor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minidescrenciologia = o conjunto dos atos de refutação racional às afirmações teoréticas de consenso; Maxidescrenciologia = a posição pessoal cosmoética e evolutiva
da maxidissidência ideológica e cosmoética.
Princípio. Sob a ótica da Holomaturologia, o princípio da descrença adverte à conscin
lúcida não acreditar em nada e, logicamente, em ninguém, nem mesmo nas falas das pessoas ou
no texto da Enciclopédia da Conscienciologia, mas fazer autopesquisas, investigar pessoalmente
e desenvolver as próprias experiências lógicas, intra e extrafísicas, sobre quaisquer assuntos, recusando os apriorismos e mantendo o confronto de causação com a plenitude da racionalização.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Descrenciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
2. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
3. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
4. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
5. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
6. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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O PRINCÍPIO DA DESCRENÇA É O FUNDAMENTO DA
DESCRENCIOLOGIA E DA EXPERIMENTOLOGIA, NO UNIVERSO DA CONSCIENCIOLOGIA, EM TODAS AS FRENTES
DE AUTOPESQUISAS MAGNAS DOS CONSCIENCIÓLOGOS.
Questionologia. Você admite as bases da Descrenciologia? Já incorporou o princípio da
descrença às próprias pesquisas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 818 e 1.584.
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DESCRENCIOLOGIA MIDIÁTICA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Descrenciologia Midiática é a subespecialidade da Conscienciologia dedicada aos estudos das vivências técnicas e teáticas do princípio da descrença (PD), aplicado
a informações veiculadas em meios de comunicação de massa, tais como jornais impressos, revistas, cinema, rádio, televisão, videogames e websites.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição;
falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. A palavra crença procede do mesmo idioma
Latim, credentia, ―ação de acreditar; fé‖. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição
logia provém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. O vocábulo midiático procede provavelmente do idioma Francês, médiatique,
―que diz respeito à mídia; que produz bom efeito nas mídias, especialmente na televisão‖. A palavra mídia surgiu em 1960.
Sinonimologia: 1. Criticologia Midiática. 2. Discernimentologia Midiática. 3. Refutaciologia da mídia. 4. Estudo da incredulidade midiática.
Neologia. As 3 expressões compostas Descrenciologia Midiática, Descrenciologia Midiática Básica e Descrenciologia Midiática Avançada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Crenciologia Midiática. 2. Dogmaticologia Midiática. 3. Manipulaciologia aplicada aos meios de comunicação. 4. Apriorismologia Comunicológica.
Estrangeirismologia: as fake news desorientadoras de leitores incautos; a brainwashington e outras manipulações políticas; os photoshop fails evidenciando ilusões das capas de revista; os advertorials obscurecedores da diferença entre jornalismo e publicidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criticidade comunicológica cosmoética.
Citaciologia. Dubitando ad veritatem pervenimus (Duvidando chega-se à verdade; Marco Túlio Cícero, 106–43 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade; o holopensene pessoal da comunicabilidade; os autopensenes; a autopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os
cognopensenes; a cognopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os sociopensenes;
a sociopensenidade; o holopensene midiático; a pressão holopensênica; a retroalimentação pensênica; o holopensene do exemplarismo descrenciológico.
Fatologia: a postura racional perante a mídia; a leitura crítica das mídias impressas;
o autoquestionamento quanto às intenções da publicidade; a Descrenciologia aplicada às redes
sociais; o avatar embusteiro; os filtros do Instagram; os boatos compartilhados no Facebook; os
sites reveladores de farsas da Internet; a web na condição de ferramenta para confirmação de
fatos; os linchamentos midiáticos; os assassinatos de reputação; os factoides; as manchetes sensacionalistas; as barrigas jornalísticas; o jornalismo chapa-branca; o jornalismo marrom; as propagandas governamentais na imprensa; a liberdade de expressão relativa; o marco regulatório da
Internet; a responsabilização judicial do compartilhamento de boatos; a propaganda eleitoral obrigatória; a propaganda de guerra camuflada de jornalismo; os atentados terroristas televisionados;
as pesquisas de opinião; a página 2 manifestando o ideário do jornal; a coluna do ombudsman desacobertando os erros do próprio veículo; a pluralidade de opiniões dos colunistas auxiliando formação da própria opinião; a indústria da fofoca; as manipulações de imagens estimulando distor-
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ções de autoimagem; os remédios para emagrecimento propagandeados em capas de revistas,
contornando o impedimento legal da publicidade farmacêutica; os cinemas 5D promovendo ilusão sensorial; a radionovela ―Guerra dos Mundos‖ provocando pânico nos EUA (1938); a sonoplastia radiofônica; o dogmatismo atacadista das igrejas eletrônicas; os cenários em chroma-key
na televisão; a pós-produção eliminadora de imperfeições; a maquiagem; a trucagem; os efeitos
especiais; a família perfeita do comercial da televisão; a publicidade voltada às crianças, mais
sujeitas aos apelos emocionais; o sexo enquanto ferramenta de vendas na publicidade; o neuromarketing; a realidade virtual; a realidade aumentada; a gameficação à vida; o caso Dreyfuss;
o inquérito Leveson; o caso Escola Base; o compartilhamento informacional responsável; a responsabilidade comunicológica do líder interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a psicometria nos
veículos de comunicação; a clarividência viajora; a projeção da consciência; a pangrafia; o assédio parapsíquico do receptor; o autor energívoro; a sinalética energética e parapsíquica; os banhos
energéticos amparados confirmadores de informações; as incursões às parapsicotecas para apuração dos fatos; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Principiologia: a autovivência do princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de pensar livremente e viver evolutivamente; o princípio cosmoético do respeito à intraconsciencialidade alheia; o princípio do direito consciencial à autexpressão; o princípio “contra fatos não há argumentos”; o princípio pessoal da evitação da ambiguidade nas intercomunicações; o princípio da qualificação da intercomunicabilidade; o princípio do autodiscernimento evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) nos contatos midiáticos; o código
grupal de Cosmoética (CGC) dos grupos de mídia conscienciocêntricos.
Tecnologia: a técnica da leitura de múltiplas versões do mesmo fato; a técnica do cosmograma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: o efeito halo da divulgação de informações; o efeito dominó dos boatos,
o efeito colateral das notícias não checadas.
Neosinapsologia: a racionalidade quanto à mídia desencadeando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do jornalismo diário; o ciclo dos intervalos comerciais; o ciclo intermitente das notícias na Internet; o ciclo descrença-experiência.
Binomiologia: o binômio informação-autorreflexão; o binômio admiração-discordância
pautando os profissionais da comunicação; o binômio autexperiências-heterexperiências aplicado
com racionalidade; o binômio fatos-versões; o binômio paradever-paradireito.
Interaciologia: a interação maya-mídia.
Crescendologia: o crescendo genuflexão-reflexão; o crescendo passividade-criticidade-interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo fatos / boatos; o antagonismo aparência / realidade;
o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo liberdade / sujeição.
Paradoxologia: o paradoxo de a informação ser capaz de desinformar; o paradoxo da
irrelevância de imagem impressionante; o paradoxo do vídeo-game hiperrealista; o paradoxo da
Era da Fartura limitar o discernimento; o paradoxo do leitor analfabeto político; o paradoxo de
encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da verdade mais amarga ser preferível à doce ilusão.
Politicologia: a lucidocracia.
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Legislogia: a lei da causa e efeito; a lei do maior esforço comunicativo; a lei de imprensa; as leis dos crimes contra a honra.
Filiologia: a criticofilia; a logicofilia; a raciocinofilia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) retroalimentada na
mídia; a síndrome da distorção da realidade.
Mitologia: o mito da isenção jornalística.
Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a politicoteca; a infoteca; a hemeroteca;
a psicossomatoteca; a discernimentoteca; a descrencioteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia Midiática; a Autodiscernimentologia; a Autocognociologia; a Raciocinologia; a Refutaciologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;
a Coerenciologia; a Comunicologia; a Infocomunicologia; a Culturologia; a Psicossomatologia;
a Subcerebrologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin eletronótica; a conscin baratrosférica; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o descrente; o crédulo; o incrédulo; o dogmatizador; o anti-dogmatizador; o jornalista; o publicitário; o relações públicas; o designer; o social media; o locutor; o radialista; o apresentador; o colunista; o ombudsman; o ator; o modelo; o editor; o assessor de comunicação; o marqueteiro; o tuiteiro; o vidiota; o radiota; o comunicólogo; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo;
o exemplarista; o intelectual; o autopesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o líder interassistencial; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a descrente; a crédula; a incrédula; a dogmatizadora; a anti-dogmatizadora; a jornalista; a publicitária; a relações públicas; a designer; a social media; a locutora;
a radialista; a apresentadora; a colunista; a ombudswoman; a atriz; a modelo; a editora; a assessora de comunicação; a marqueteira; a tuiteira; a vidiota; a radiota; a comunicóloga; a atacadista
consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a exemplarista; a intelectual; a autopesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a líder interassistencial; a cética otimista cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens
refutator; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Descrenciologia Midiática Básica = aquela relativa à dúvida quanto às
informações adquiridas na mídia; Descrenciologia Midiática Avançada = aquela relativa ao omniquestionamento quanto às informações, entrelinhamentos e efeitos na Socin, Sociex e no próprio
pesquisador.
Culturologia: a cultura da comunicação de massas; a cultura imagética; a contracultura; a multiculturalidade; a cultura da racionalidade.
Caracterologia. A utilização da mídia como ferramenta evolutiva demanda da conscin
a manifestação de posturas maduras. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, ao modo de 11 atributos recomendados para evitação da robotização e dogmatização na relação com a mídia:
01. Abertismo consciencial: atenção às opiniões divergentes.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Antiemocionalidade: calculismo mentalsomático.
Criticidade: discernimento aplicado.
Cosmoética: reflexões sobre as consequências da mídia em conscins e consciexes.
Cosmovisão: ampliação da análise dos fatos.
Erudição: acervo de fatos e parafatos.
Intencionalidade: autocrítica madura.
Interassistencialidade: ortopensenidade direcionada ao outro.
Neofilia: busca pelo novo.
Racionalidade: aplicação da lógica.
Refletividade: evitação da precipitação.

Discernimento. É fundamental para as conscins ressomadas na Era da Fartura (Ano-base: 2017), momento planetário do fluxo intenso de informações, distribuído em atacado e com
filtros cada vez mais porosos, empregar a criticidade cosmoética em relação ao consumido, publicado e republicado na mídia.
Exemplarismo. Tal criticidade deve ser ainda mais relevante ao intermissivista, líder
interassistencial, formador de opinião, objetivando realizar assistência através do exemplo pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Descrenciologia Midiática, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anestesia midiática: Psicossomatologia; Neutro.
02. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
05. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
06. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Fatofilia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Holopensene midiático: Holopensenologia; Neutro.
10. Imagética: Intrafisicologia; Neutro.
11. Infocomunicação dispersiva: Infocomunicologia; Nosográfico.
12. Jornalismo marrom: Comunicologia; Nosográfico.
13. Mídia baratrosférica: Comunicologia; Nosográfico.
14. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
15. Tolicionário midiático: Comunicologia; Nosográfico.

A POSTURA DESCRENCIOLÓGICA SOBRE A MÍDIA
FAZ-SE NECESSÁRIA AO INTERMISSIVISTA INTERESSADO
EM REALIZAR A INTERASSISTÊNCIA AVANÇADA ATRAVÉS DO EXEMPLARISMO E DA TEÁTICA ANTIDOGMÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a Descrenciologia Midiática no cotidiano?
Dá exemplo de maturidade ao realizar omniquestionamentos em relação ao lido, assistido ou escrito?
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DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
(PROBLEMATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A descrição do problema é o ato ou efeito de descrever, traçar, retratar, representar e enumerar circunstanciadamente, em detalhes, as questões fundamentais do objeto de
pesquisa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo descrição vem do idioma Latim, descriptio, ―descrição; repartição; distribuição; ordem; disposição; representação; figura; desenho‖, de descriptum, supino de
describere, ―descrever; copiar; transcrever; trasladar; desenhar; traçar; esboçar; escrever; representar; contar; relatar; referir‖. Surgiu no Século XV. A palavra problema provém igualmente do
idioma Latim, problema, e esta do idioma Grego, próbléma, ―saliente; cabo; promontório; cúspide; o que se tem diante de si; obstáculo; proteção; armadura; abrigo; o que é proposto; tarefa;
questão; assunto controverso; problema‖, de probálló, ―lançar; dar o sinal; precipitar; impedir; arrastar; colocar diante; arremeter; começar alguma luta; lançar em rosto; repreender; propor alguma pergunta ou questão‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Representação do problema. 2. Exposição do problema.
Neologia. As duas expressões compostas descrição do problema inicial e descrição do
problema final são neologismos técnicos da Problematicologia.
Antonimologia: 1. Resolução do problema. 2. Neutralização do problema.
Estrangeirismologia: o Argumentarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Experimentologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a descrição do problema; a anatomização do problema; a dissecção do problema; o fato de antes da solução existir o problema; o diagnóstico do problema; a diretriz da solução; a busca da definição da solução; o autofoco inteligente na solução e não no problema, contudo considerando o imperativo da descrição do problema; a abordagem ao problema; a reunião
descritiva do problema de pesquisa; a cosmovisão da descrição do problema; a análise do problema; a questão; a crise; a pesquisa em si; a iniciativa da pesquisa; a abordagem racional ao problema; a especificação lógica da estrutura do problema; a pergunta resultante da descrição do problema orientando o objetivo da pesquisa; o estabelecimento das etapas pesquisísticas; o desenvolvimento da pesquisa; a solução emergencial; a solução razoável; a solução pertinente; a acabativa
da pesquisa; a conclusão da investigação; o encerramento das etapas pesquisísticas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo descrição-desenvolvimento-realização.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) no universo das pesquisas;
o princípio da descrença.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
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Tecnologia: as técnicas conscienciológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores em geral.
Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução.
Binomiologia: o binômio problema-descrição.
Interaciologia: a interação descrição oral do problema–descrição grafada do problema.
Crescendologia: o crescendo questão inteligente–solução genial.
Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução.
Paradoxologia: o paradoxo da estrutura prática do binômio problema-descrição.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a pesquisofilia; a leiturofilia; a logicofilia; a discernimentofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a proexofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a sociologicoteca; a correlacionoteca;
a evolucioteca; a pesquisoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Problematicologia; a Pesquisologia; a Discernimentologia; a Soluciologia; a Intrafisicologia; a Decidologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Interaciologia; a Conexiologia; a Paratecnologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
vigilans; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens experimentatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: descrição do problema inicial = a iniciativa teórica a respeito do problema de pesquisa; descrição do problema final = a acabativa experimental a respeito do mesmo problema de pesquisa.
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Culturologia: a cultura da Pesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a descrição do problema, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
04. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
05. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Binômio problema-solução: Autexperimentologia; Neutro.
08. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
09. Conscin-Problema: Conviviologia; Nosográfico.
10. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
11. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
12. Pendência: Intrafisicologia; Neutro.
13. Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.
14. Solução lógica: Autodecidologia; Homeostático.
15. Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O ATO DA DESCRIÇÃO OU DISSECÇÃO EXATA DO PROBLEMA DE PESQUISA, DE QUALQUER NATUREZA, CONSTITUI A PRIMEIRA INICIATIVA CONCRETA PARA DEVASSAR A COMPLEXIDADE DO ESCOPO DA INVESTIGAÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está acostumado a descrever minuciosamente
o problema antes de toda iniciativa de investigação técnica? Você descreve o problema oral ou
graficamente?
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DESCULPA
(INTENCIONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desculpa é o argumento, justificativa, razão, motivo, alegação, pretexto,
ou informação apresentada pela consciência, intra ou extrafísica, para escusar a si mesmo ou a outrem, pelo acontecimento, fato ou ato realizado, com base na autointencionalidade e cosmoética
pessoal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão‖. A palavra culpa deriva do idioma Latim, culpa, ―falta; delito; erro‖. Apareceu também no Século XIII. O termo desculpa surgiu no Século XVI.
Sinonimologia. 1. Desculpação. 2. Justificação. 3. Razão alegada. 4. Evasiva; subterfúgio. 5. Retratação.
Cognatologia. Eis 11 cognatos derivados da palavra desculpa: autodesculpa; desculpabilidade; desculpação; desculpada; desculpado; desculpador; desculpadora; desculpante; desculpar; desculpável; heterodesculpa.
Antonimologia. 1. Culpabilização; culpabilidade. 2. Acusação; incriminação; inculpação.
Estrangeirismologia: o arrière pensée; os exames de consciência a posteriori; a aplicação despudorada de desculpas em toutes circonstances.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da intencionalidade cosmoética.
Megapensenologia: Eis 3 megapensens trivocabulares relativos ao tema: – Desculpa
sincera: autorretratação. Desculpa, mentira solene. Existem mentiras brancas.
Coloquiologia: a história mal contada; a saída pela tangente; as meias-voltas nas palavras; o erro com narrativa de verdade; a conversa para boi dormir; o álibi perfeito; o ato ou fato
envernizado; o desconto dados aos fatos; o ato de tirar o corpo fora.
Citaciologia: – A desculpa é a ferramenta mais bem usada pelo homem, e não se tem
notícia de coisa tão útil, depois da invenção da roda, (Guca Domênico 1959–). O arrependimento
é ineficaz quando as reincidências são consecutivas, (Mariano José Pereira da Fonseca – Marquês
de Maricá, 1773–1848).
Proverbiologia: – ―Não tem desculpa. O errado é errado muito embora todos o façam‖.
―Quem quer fazer algo encontra meio. Quem não quer encontra desculpa‖. ―Pior do que falhar
e cometer erros, é não saber admiti-los‖. ―Errar é humano. Permanecer no acerto é o esperado‖.
Ortopensatologia: – “Criminologia. Crime é crime, pouco importando a justificativa
ou desculpa, a partir do princípio de que 90% dos crimes são intencionais ou cometidos autoconscientemente”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Intencionologia; os falaciopensenes; a faláciopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; a assunção pela autexposição pensênica; as assinaturas pensênicas atualizadas; o holopensene da autocrítica sincera.
Fatologia: a desculpa; a intenção de tirar a culpa; a sensibilidade dos atos pessoais; os
procedimentos morais, sociais e / ou culturais; a honestidade intraconsciencial recôndita; as rotinas de polidez e cortesia facilitando o convívio; a evitação de conflitos entre os atores sociais;
a desculpa esclarecendo malentendidos; as ações cooperativas envolvidas no ato de dar e receber
desculpas; a diferença entre desculpar-se e pedir desculpas; o deleite com as ações evo-
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lutivamente ectópicas; o apego às pseudovantagens hauridas na conduta trafarística; as desculpas
para encobrir objetivos escusos; as desculpas sendo mentiras triviais; as grandes desculpas em
forma de pequenas mentiras; a culpa no cartório; o argumento vazio; a falácia lógica; as desculpas especiosas; a atribuição de falta a terceiros (bodes expiatórios) pelos atos pessoais; a desculpa
enquanto dissimulação da autorresponsabilidade; as reincidências reiteradas; as informações apresentadas com base em realidade subjetiva; a desculpa preferida dos supervaidosos improdutivos;
as justificações ou posições ideológicas mantenedoras dos autoconservantismos bolorentos; a banalização da autocorrupção em forma de desculpas; a linha tênue entre autodesculpa e autocorrupção; a evitação das autodesculpas seculares; o fato de os álibis, justificativas ou desculpas serem inúteis perante a autocorrupção; a indisculpabilidade da anticosmoética na Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP) da conscin intermissivista; o ato de pensar antes de agir; o autodiscernimento; a racionalidade quanto às posturas pessoais; a autocorreção cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o nível de amparabilidade extrafísica da conscin autoimperdoadora, nos processos interassistenciais; o parapsiquismo cosmoético sendo profilaxia de rodeios e tergiversação sobre a vivência de parafatos; a lisura promovendo a ampliação do livre arbítrio multidimensional da conscin lúcida; a impossibilidade intermissivista de desculpas e justificativas ao evoluciólogo pelo incompletismo autoproexológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo desculpa adequada–intencionalidade sadia; o sinergismo patológico desculpa esfarrapada–intencionalidade doentia.
Principiologia: o princípio do realismo cosmoético; o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio do autoimperdoamento; o princípio cosmoético do não acumpliciamento com
o erro identificado; o princípio da presunção de inocência; o princípio da equanimidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessal de Cosmoética (CPC) qualificando a autointencionalidade.
Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria da evolução por meio dos autesforços;
a autoconscientização quanto recomposição necessária na teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica da checagem da autointenção; a aplicação da técnica do conscienciograma.
Voluntariologia: a atuação diuturna no voluntariado conscienciológico enquanto balizador das autodesculpas proexológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Autorrexecologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana .
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Autorreducaciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia;
o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o possível efeito desassediador da desculpa sincera; o efeito escudo protetor da ortopensenização; os efeitos autesclarecedores da lógica dos atos-fatos-parafatos envolvidos nas ações pessoais; o efeito da desculpa esfarrapada presente no binômio malestar relacional–malestar interacional.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autorreflexão sobre as desculpas pessoais favorecendo recins e recéxis.
Ciclologia o ciclo das autodesculpas; o ciclo vicioso das meias-razões; o ciclo reparatório; o ritmo homeostático do ciclo erro pessoal identificado–correção imediata; o ciclo de jus-
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tificativas autenganosas para o irrealizado; a agilidade no ciclo problema-solução; o ciclo das
reflexões autocríticas sobre as desculpas pessoais.
Enumerologia: os rodeios; as firulas; as balelas; as evasivas; as meia-verdades; o eufemismo; o encobrimento dos atos. A conjuntura; os atenuantes; os fatos; os parafatos; os paliativos; a validade do arrazoamento; o ato conciliatório.
Binomiologia: o binômio pedir desculpas (ato universal)–desculpar-se (ato circunstancial); o binômio real intenção–intenção declarada; o binômio autoculpa-autopunição; o binômio
autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio acusador-acusado; o binômio dispositivo ético–
–dispositivo cosmoético; o binômio racionalidade-reflexividade na análise das auto e heterojustificativas.
Interaciologia: a interação desculpa-mentira; a interação desculpa sincera–acerto grupocármico.
Crescendologia: o crescendo evolutivo revisionismo dos atos–arrependimento–reparação; o crescendo patológico desculpa espúria–mentira ardilosa–interprisão.
Trinomiologia: o trinômio engano-mentira-desculpa; o trinômio pedir-dar-aceitar desculpas favorecendo a interação cotidiana; o trinômio subterfúgio-malestar-ruptura; o trinômio
desculpação-aclaração-reconciliação.
Polinomiologia: o polinômio desculpa-tergiversação-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo desculpa digna / desculpa choramingada; o antagonismo desculpa solicitada (pedido) / desculpa oferecida (alegação); o antagonismo álibi legítimo
/ argumento duvidoso; o antagonismo desculpa dilatória / desculpa imediata; o antagonismo
acobertamento dos deslizes pessoais / culpabilização alheia; o antagonismo autoculpa maior
/ maior desculpa; o antagonismo autoinculpabilidade / heteroincriminação.
Paradoxologia: o paradoxo bíblico de Adão assumir a culpa por ter comido a maçã
e, ao mesmo tempo, reivindicar inocência ao atribuir a responsabilidade à Eva por ter lhe oferecido a maçã (clássica desculpa esfarrapada).
Politicologia: a autodiscernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada na evitação de desculpas esfarrapadas.
Filiologia: a comunicofilia; a autocriticofilia; a autoconscienciofilia; a cosmoeticofilia;
a interassistenciofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Sindromologia: a correção da síndrome da autovitimização; a evitação da síndrome da
distorção da realidade.
Maniologia: a mania de inventar desculpas; a mania das desculpas reincidentes.
Holotecologia: a autocriticoteca; a cosmoetitoteca; a convivioteca; a consciencioteca;
a encicloteca; a recexoteca; a teaticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Intencionologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Parassociologia;
a Evoluciologia; a Enciclopediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin bifronte; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o desculpador; o desculpado; o corrupto; o politiqueiro; o doleiro; o lobista; o golpista; o espertalhão; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; a intermissivista; o retomador de proéxis.
Femininologia: a desculpadora; a desculpada; a corrupta; a politiqueira; a doleira; a lobista; a golpista; a espertalhona; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente;
a epicon lúcida; a consciencióloga; a intermissivista; a retomadora de proéxis.
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Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
anticosmoethicus; o Homo sapiens communicolugus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens
conscientiometra; o Homo sapiens intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: desculpa digna = a alegação sincera, racional, perante o erro ou engano
cometido com retratação imediata; desculpa ignóbil = a falsa alegação, ilógica, irracional, apresentada com a intenção de encobrir enganos, erros ou omissões.
Culturologia: a substituição da cultura da desculpa esfarrapada pela cultura da autenticidade cosmoética.
Categorização. Sob a ótica da Intencionologia, eis por exemplo, em ordem alfabética,
duas categorias de desculpa:
1. Anticosmoética ou patológica: a desculpa como argumento falacioso, desvio ou má
intenção, associado à mentira; o motivo ectópico declarado para encobrir a verdade.
3. Cosmoética ou sadia: a desculpa como argumento lógico, coerente e com intenção
sincera de retratação do ato ou fato acontecido.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 70 tipos de desculpas, encontradas em Cosmogramas e / ou empregadas na cotidianidade, agrupadas
em 9 categorias não excludentes entre si:
A. Apaziguamento: a intenção de harmonizar ou pacificar.
01. Desculpa conciliatória: – A culpa não é sua. Eu é que estava com vergonha de ser
mais feliz.
02. Desculpa contemporizadora: – Lamentamos decepcioná-los mas precisamos informar que o voo vai atrasar.
03. Desculpa moderadora: – Passamos a última noite e o dia de hoje investigando as
circunstâncias (do erro) e determinaremos quais ações serão apropriadas no futuro. Estamos
comprometidos com a defesa da integridade do Oscar e da Academia.
04. Desculpa retificadora: – Lamento profundamente pelo fato. Medidas cabíveis serão tomadas.
B. Arrependimento: a compunção; o remorso.
05. Desculpa contrita: – Não foi por gosto.
06. Desculpa sincera: – Agi de maneira imatura.
C. Conjuntura: o momento; a ocasião.
07. Desculpa ecológica. – Nós respeitamos o meio ambiente e somos a favor do desmatamento zero... na terra dos outros.
08. Desculpa dogmática: – Sou candidato a prefeito, não a perfeito. Perfeito só Deus.
09. Desculpa financeira: – Estou sem dinheiro.
10. Desculpa futebolística: – O jogador bateu no canto certo, mas o goleiro deles pulou no canto errado.
11. Desculpa partidária: – Por que manter presos os membros do partido X contra os
quais só existem delações e nenhuma prova?
12. Desculpa política: – Talvez seja necessária a criação de novos impostos, mas será
em caráter provisório.
D. Cronologia: em relação a época ou período de tempo.
13. Desculpa anacrônica: – Isso está errado. No meu tempo não era assim.
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14. Desculpa antecipada: – Não sei fazer tão bem, mas vou tentar.
15. Desculpa atrasada: – Sei que nosso aniversário de casamento foi no sábado passado, mas fiz de propósito para ver a sua reação.
16. Desculpa etária: – Estou velho demais para aprender coisas novas. Sou muito jovem para assumir compromissos.
17. Desculpa extemporânea: – Eu sou nova na Conscienciologia.
18. Desculpa postergatória: – Na segunda-feira inicio dieta ou exercício. No próximo
ano volto a estudar. Amanhã, sem falta, farei isso.
19. Desculpa temporal: – Só vi a mensagem agora e está tarde pra sair. A moça do
recenseamento chegou antes das 7 e disse que usaria 15min, no máximo, mas começou a perguntar, perguntar..., quando percebi já passava do meio dia, então cheguei atrasado ao trabalho.
E. Fabulação: o fato inventado; a mentira; o álibi para desvios éticos e / ou cosmoéticos.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Desculpa ardilosa: – As uvas estão verdes.
Desculpa constrangedora: – Não tenho tempo.
Desculpa despudorada: – Eu não vi nada.
Desculpa esfarrapada: – Eu não sabia de nada. É conspiração da imprensa.
Desculpa facciosa: – Eu acho que o partido está sendo vítima do seu crescimento.
Desculpa gersista: – Todo mundo faz.
Desculpa incriminatória: – A culpa é do meu antecessor. Deixou os cofres vazios.
Desculpa vexaminosa: – Rouba mas faz.

F. Gênero
28. Desculpa androssomática: – A carne é fraca.
29. Desculpa ginossomática: – Estou menstruada. Estou com TPM.
G. Obscuridade: a falta de clareza; o mistério como subterfúgio.
30. Desculpa enigmática: – Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou
infamam”.
H. Vínculo: a ligação entre os envolvidos.
31. Desculpa conjugal: – Isso nunca me aconteceu antes. Foi culpa da alcachofra
à milanesa. Não me caiu bem.
32. Desculpa empresarial: – Para nós os números são irrelevantes, entretanto a meta
foi atingida.
33. Desculpa escolar: – Atrasei porque não consigo levantar cedo.
34. Desculpa familiar: – A fruta não cai longe do pé.
35. Desculpa grupal: – O grupo decidiu assim.
36. Desculpa preventiva: – Eu não acho que você ficaria comigo, então eu estou deixando você antes que isso aconteça.
I. Singularidade
37. Desculpa antirreciclagem: – As coisas sempre foram assim, desde que o mundo
é mundo. Sou tímido e tenho vergonha de fazer amigos. Quero evoluir mas não tanto... Fui educada assim.
38. Desculpa articulada: – Eu estava sem Internet.
39. Desculpa atmosférica: – Está muito quente (ou muito frio) para sair.
40. Desculpa autoconvincente: – Eu gosto de ser plateia. O problema nem é tão grave;
você é muito exagerado(a).
41. Desculpa autovitimizadora: – Não tenho sorte. Não tenho experiência.
42. Desculpa cefalálgica: – Não fui porque estava com dor de cabeça.
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43. Desculpa comprobatória: – Precisei levar a minha mãe ao médico, e eles não dão
atestado de acompanhante.
44. Desculpa corriqueira: – Não estou me sentindo bem.
45. Desculpa criativa: – As desculpas foram aceitas com sucesso e, o retorno ao relacionamento, recusado. Lamento pelo constrangimento. Se der sorte, tente em outro século.
46. Desculpa criminal: – Foi um momento de loucura.
47. Desculpa cultural: – Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
48. Desculpa disparatada: – Não podemos nos responsabilizar por solicitações de reservas de hotel enviadas para o nosso e-mail após o horário de expediente.
49. Desculpa dissimulada: – Não estou chorando. Foi um cisco no meu olho.
50. Desculpa encomendada. – Agi a mando de terceiros.
51. Desculpa escolada. – Foi malentendido.
52. Desculpa etílica: – Eu bêbado? Imagina! Sei perfeitamente o que estou fazendo.
53. Desculpa fajuta: – Estou sem roupas adequadas para a academia.
54. Desculpa formal. – Isto não voltará a acontecer no meu turno.
55. Desculpa hiperbólica. – Uma raposa furtou as chaves do meu carro.
56. Desculpa machista. – Com a forma vulgar com que as mulheres andam vestidas,
querem o quê?
57. Desculpa metafórica. – Tô numa correria danada, depois a gente marca certinho.
58. Desculpa necrológica: – Faltei ao compromisso porque 1 parente morreu.
59. Desculpa original: a história de Adão e Eva.
60. Desculpa popular: – Errar é humano.
61. Desculpa preferida: – Estou muito ocupado.
62. Desculpa conveniente: – Não estou ficando mais velho(a) e sim mais experiente.
63. Desculpa motivacional: – Não tenho motivação. Não consigo sair de casa. Estou
muito gordo (ou muito velho).
64. Desculpa providencial: – Tô passando mal.
65. Desculpa romântica: – Você foi a única mulher que eu realmente amei.
66. Desculpa social: – Tive imprevisto; peguei virose.
67. Desculpa técnica: – Quanto mais novo o modelo, mais complicado, em função da
tecnologia avançada.
68. Desculpa uranoscópica: – Nossos signos não combinam.
69. Desculpa vaga: – Minha religião não permite.... O computador estragou.
70. Desculpa zoológica: – Não irei ao trabalho hoje porque ganhei 1 gatinho e ele não
para de miar se me afasto dele.
Exposição. Sob a ótica da Comunicologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 5 formas de apresentação de desculpas encontradas na mídia, em geral:
1. Desculpa despublicada: – Esta publicação do Facebook não está mais disponível.
Ela pode ter sido removida ou as configurações de privacidade da publicação podem ter sido alteradas.
2. Desculpa grafada: – Cantor informa estar doente para não ir ao Tribunal, entretanto vai à festa.
3. Desculpa midiática: – Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço.
4. Desculpa publicada: – Foi um grande erro, uma violação dos nossos próprios princípios, uma agressão a valores consagrados de honestidade e ética. Não admitiremos que isso se
repita.
5. Desculpa verbal: – Reconhecemos que erros graves foram cometidos nos últimos anos
e, ao contrário de negá-los, estamos assumindo-os publicamente.
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Conviviologia. No dia a dia, é comum a conscin lançar mão da desculpa para se desembaraçar de certas circunstâncias ou tensões conviviais, podendo ser empregada ao modo de atitude magnânina, ação anticonflitiva ou autabsolvição anticosmoética.
Razoabilidade. Sob a ótica da Coerenciologia, a desculpa deve ser cabível ao contexto
e ao momento, sendo demonstração de imaturidade consciencial dar desculpas para tudo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desculpa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconflito: Autoconflitologia; Neutro.
02. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
05. Autojustificativa: Autoconscienciometrologia; Neutro.
06. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
07. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
08. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
09. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
10. Justificativa lógica: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Pedido de desculpa: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Relevalidade: Holomaturologia; Homeostático.
14. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
15. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

EM CERTOS CASOS, A DESCULPA, APARENTEMENTE
INOFENSIVA, SUGERE AUTANÁLISE MAIS APROFUNDADA
DA PARTE DA CONSCIN INTERMISSIVISTA. O AUTOJUÍZO
CRÍTICO REQUER PRÉ-REFLEXÃO NAS AÇÕES PESSOAIS.
Questionologia. Como analisa você, leitor ou leitora, o emprego das autodesculpas? Em
escala de 1 a 5, qual o nível de conforto intraconsciencial vivenciado nessas circunstâncias?
Filmografia Específica:
1. Dança comigo? Título Original: Shall We dance? País: EUA. Data: 2004. Duração: 106 min. Gênero:
Comédia romântica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês & Português. Direção: Peter Chelsom. Elenco: Richard Gere; Susan Sarandon; Jennifer Lopez; Stanley Tucci; Bobby Cannavale;
Lisa Ann Walter; Omar Benson Miller; Nick Cannon; Produção: Simon Fields; Harvey Weinstein; Bob Weinstein; Roteiro: Audrey Wells; Masayuki Suo. Fotografia: John de Borman; Trilha sonora: Gabriel Yared, John Altman; Compositor: Gabriel Yared; Companhia: Miramax filmes. Sinopse: Homem leva a vida tranquila, porém monótona e resolve se
inscrever em curso de dança de salão.
Bibliografia Específica:
1. Domenico, Guca; 1001 Desculpas Esfarrapadas: As melhores e Mais Eficazes Maneiras de Justificar
o Injustificável; 96 p.; 71 ilus.; br.; Claridade; São Paulo, SP; 2003; páginas 11 a 16.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
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glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009, página 246.
3. Werneck, Alexandre; A Desculpa: As Circunstâncias e a Moral das Relações Sociais; apres. Michele
Misse; pref. Howard S. Becker; 378 p.; 8 seções; 38 subseções; 141 notas; 420 refs.; 22,5 x 15,5 cm; br.; Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 1 a 378.
Webgrafia Específica:
1. Cavalcanti, Miguel da Rocha; Editorial; Ruralista só defende Ambiente na Terra dos Outros; 03.09.2009;
Seção: Giro do Boi; Universidade BeefPoint (UBEEF); disponível em <http://www.beefpoint.com.br/tag/desculpas>;
acesso em 15.04.17; 23h.
2. Globo.com; Redação; Alemão se desculpa após Provocação pelo 7 a 1; Reportagem; Jornal on line; Rio de
Janeiro; RJ; 20.08.2016; 23h41; Seção: Futebol; 2 fotos; disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/
2016/08/alemao-se-desculpa-apos-provocacao-pelo-7-1-agi-de-forma-emocional.html>; acesso em: 05.10.16; 21h.
3. Grabmeier, Jeff; Os 6 Elementos de uma Apologia Eficaz, de acordo com a Ciência; The Ohio State Uni
versity; Jornal on line; Diário; Columbus, Ohio; 12.04.2016; 1 foto; disponível em:<https://news.osu.edu/news/2016/04/1
2/effective-apology>; acesso em 10.04.2017; 8h30.
4. Luz da Serra; As 6 Desculpas mais Esfarrapadas do Mundo; Redação; Casa Verde – Núcleo Terapêutico; desde
20.03.2013; Logradouro, Nova Petrópolis; RS; disponível em: <http://www.luzdaserra.com.br/as-6-desculpas-mais-esfarrapadas-domundo>; acesso em: 22.01.17; 17h.
5. Valenti, Graziela; ‘Desculpe, a Odebrecht errou’, diz Comunicado do Grupo; 01.12.2016; 19h56; Valor
Econômico; Jornal on line; <http://www.valor.com.br/politica/4793757/%3Fdesculpe-odebrecht-errou%3F-diz-comuni
cado-do-grupo>; acesso em:15.04.17; 9h.
6. Whitbourne, Susan Krauss; & Barlett, C.P.; A única Desculpa que você precisa e irá Usar em sua Vida;
(Excuses, Excuses: A Meta‐analytic Review of how Mitigating Information can change Aggression and an Exploration of
Moderating Variables); trad. Natalia Iannone; Eu Aggressive Behavior; Revista; Vol 39; N. 6, Brasil; 2013; páginas 472
a 481; disponível em: <https://www.eusemfronteiras.com.br/a-unica-desculpa-que-voce-precisa-e-ira-usar-em-sua-vida>;
acesso em: 22.01.17; 14h.
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DESDRAMATIZAÇÃO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desdramatização é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, minimizar o conteúdo dramático ou emocional do posicionamento pessoal, com a finalidade de buscar
a manifestação mais equilibrada, tendo por base o uso da racionalidade, do discernimento ou da
mentalsomaticidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição, negação ou falta;
separação; afastamento‖. A palavra dramatizar procede do idioma Francês, dramatiser, ―dar forma de drama a‖, e esta do idioma Grego, drama, ―ação; tragédia‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antiemocionalidade. 2. Dessensibilização emocional. 3. Posicionamento racional.
Neologia. As duas expressões compostas desdramatização individual e desdramatização
grupal são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Dramatização. 2. Dramaticismo. 3. Comoção. 4. Emocionalismo.
5. Sensibilização. 6. Agitação; revolta; revolução. 7. Enternecimento.
Estrangeirismologia: as dramatis personae no teatro da vida humana; o locus de controle interno; a eliminação da necessidade dos spotlights sobre si mesmo; o well-balanced; a importância do roleplaying na aprendizagem.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às automanifestações assistenciais e homeostáticas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desdramatizar é interassistir. Desdramatização: posicionamento homeostático. Desdramatização significa
antiegocentrismo.
Coloquiologia. Eis 10 expressões populares para o ato da dramatização: carregar nas
tintas; chorar o leite derramado; dar um chilique; dar um piti; evocar com cores mais vivas;
fazer da brisa vendaval; fazer show; fazer teatro; fazer encenação; fazer tempestade em copo
d’água.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do posicionamento antiegoico cosmoético; a primazia do pen na autopensenização; o autocontrole pensênico; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a desdramatização; a afeição; a afetividade sadia; a empatia; o ato de se colocar na condição do outro; a eliminação dos conflitos íntimos; a acalmia íntima; a eutimia; o eustresse; a imperturbabilidade; o equilíbrio intraconsciencial; o equilíbrio emocional; a condição de
cabeça fria; a contenção da reatividade subumana; a autoconfiança mantida mesmo perante as incertezas; o autocontrole emocional; o ato saber lidar com as frustrações e as surpresas desagradáveis; o ato de a reflexão anteceder à ação; o ato de a consciência sobrepairar o soma e o psicossoma; o autocontrole holossomático; a eliminação dos monoideísmos e ideias fixas; a eliminação
do drama mudo da autovitimização; o autoimperdoamento; o heteroperdoamento; a eliminação de
mágoas, rancores e ressentimentos; a minimização das competições, concorrências e conflitos;
o entendimento dos diferentes níveis evolutivos conscienciais; o egocídio; a superação do infantilismo; a adultidade consciencial; a qualificação cosmoética da intencionalidade; a abnegação cosmoética; o ato de enxergar o melhor para todos; a postura pessoal assistencial; a indignação cosmoética; a realidade valorizada na medida certa; a valorização da solução ao invés do problema;
o traforismo; o posicionamento pessoal cosmoético; o posicionamento firme quando necessário;
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o histrionismo técnico; o predomínio da racionalidade no posicionamento pessoal; a desdramatização aplicada aos debates políticos, favorecendo a reflexão e o esclarecimento, ao invés da comoção e o emocionalismo; o limite entre a desdramatização e o comodismo; a linha divisória entre a imperturbabilidade e a falta de indignação; a fronteira entre a indignação egocêntrica e a indignação cosmoética; a opção pelo autodesassédio; a Higiene Consciencial; as antecipações sadias; a proatividade evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desassimilação
simpática de energias (desassim); o equilíbrio das energias conscienciais (ECs) pessoais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo lúcido assistencial; a assistência energética diária através da tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo homeostático das autorreflexões constantes; o sinergismo homeostático da autoconsciencioterapia ininterrupta; o sinergismo empatia-assistencialidade; o sinergismo ortopensenidade-racionalidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de objetivar o melhor para
todos; o princípo do máximo bem-estar para o maior número de consciências; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de pensenizar antes de falar; o princípio da ação e reação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na reeducação a favor
da antiemocionalidade; a aplicação do código grupal de Cosmoética (CGC) para a anticonflitividade interconsciencial.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas alertando sobre as consequências
das ações irrefletidas; a teoria da reconciliação interconsciencial; a teoria da Escala Evolutiva
das Consciências; a teoria dos Serenões; a teoria do uso sadio da dramatização no binômio ensino-aprendizagem.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da sobreposição mentalsomática; as técnicas da Autoconsciencioterapia; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); as técnicas de Higiene Consciencial; as técnicas de autodefesa energética; as técnicas de autocontrole
emocional; as técnicas de psicodrama.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na condição de laboratório para
a qualificação das interrelações pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico de imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico de Serenologia (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Despertologia;
o Colégio Invisível da Discernimentologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito desassediador da desdramatização; o efeito da racionalidade do
mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos da anticonflituosidade sobre a convivência interconsciencial; os efeitos da autocognição sobre o descontrole emocional.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da autorreflexão geradoras de desdramatização; o hábito do solilóquio gerador de neossinapses do autocontrole emocional, do discernimento e da ortopensenidade.
Ciclologia: o ciclo autorreflexão-autodiscernimento-antiimpulsividade; o ciclo desdramatização–interassistência–desassédio interconsciencial.
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Enumerologia: a racionalidade frente às doenças somáticas; a racionalidade frente
ao envelhecimento; a racionalidade frente às perdas materiais; a racionalidade frente aos conflitos nas interrelações familiares; a racionalidade frente ao assédio interconsciencial; a racionalidade frente as barbáries cometidas pelas consréus; a racionalidade frente a dessoma. A anticonflituosidade; o antiegocentrismo; a antiemotividade; a antiimpulsividade; a antirreatividade; o antitrafarismo; a antivitimização.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio flexibilidade mental–inteligência contextual; o binômio introspecção–retilinearidade pensênica; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio intercooperação-interassistencialidade; o binômio lucidez-discernimento.
Interaciologia: a interação homeostática desdramatização–amparador extrafísico; a interação assistente intrafísico–assistência extrafísica; a interação autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; a interação autodesassédio–abertismo consciencial; a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma.
Crescendologia: o crescendo autocontrole-autodesassedialidade; o crescendo autocognição-anticonflituosidade; o crescendo autorreflexões seriadas–homeostase psicossomática; o crescendo adultidade humana–adultidade consciencial; o crescendo moral humana–Cosmoética;
o crescendo intraconsciencialidade hígida–grupalidade sadia; o crescendo evolutivo da interassistencialidade cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio autoconfiança-imperturbabilidade-desdramatização; o trinômio afeição-empatia-anticonflituosidade; o trinômio autodiscernimento-autocoerência-interassistência.
Polinomiologia: o polinômio desdramatização–posicionamento assistencial–doação energética–assistência interconscienicial.
Antagonismologia: o antagonismo egocentrismo / assistencialidade; o antagonismo impulsividade / antiimpulsividade; o antagonismo autodescontrole / autocontrole holossomático;
o antagonismo conflituosidade / anticonflituosidade; o antagonismo monoideísmo / ortopensenidade; o antagonismo competitividade / intercooperação; o antagonismo defensibilidade / abertismo.
Paradoxologia: o paradoxo histrionismo sadio–desdramatização; o paradoxo da indignação cosmoética.
Politicologia: a política da boa vizinhança; a conscienciocracia; a cosmocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a mentalsomatocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao egocídio; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a logicofilia; a mentalsomatofilia; a lucidofilia; a discernimentofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia; a harmoniofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do justiceiro; a síndrome da
mediocrização consciencial; a síndrome da pré-derrota.
Maniologia: a egomania; a megalomania; a toxicomania.
Holotecologia: a logicoteca; a mentalsomatoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a maturoteca; a psicossomatoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Assistenciologia; a Autodesassediologia; a Consciencioterapia; a Conviviologia; a Recexologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Homeostaticologia; a Cosmoeticologia; a Traforologia; a Paraprofilaxiologia; a Paradiplomacia; a Despertologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin antidramática; a conscin anticonflituosa;
a conscin antiegoística; a conscin eutímica; a conscin proativa; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
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Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o antiemocional; o desdramatizador; o autodesassediado; o apagador de incêndios; o bombeiro consciencial.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a evoluciente; a escritora; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a antiemocional; a desdramatizadora; a autodesassediada; a apagadora de incêndios.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens
logicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: desdramatização individual = aquela realizada a partir da autorreflexão,
nos recônditos da intraconsciencialidade; desdramatização grupal = aquela realizada em conjunto
por duas ou mais consciências, geradoras do autodesassédio grupal.
Culturologia: a cultura da Homeostaticologia; a cultura da Autodiscernimentologia.
Caracterologia. O perfil da conscin com tendência à desdramatização pode ser analisado a partir de 15 variáveis, conforme a tabela-teste, enumeradas a seguir na ordem alfabética, em
comparação com os traços da conscin proprensa à dramatização:
Tabela – Teste da Propensão para Desdramatização
Nos

Desdramatização

Dramatização

01.

Aponta soluções para os problemas

Aponta erros e traz mais problemas

02.

Autenticidade (intenção transparente)

Manipulação (intenção obscura)

03.

Bom humor

Mau humor

04.

Comunicação democrática

Autoritarismo

05.

Extroversão

Ensimesmamento

06.

Flexibilidade mental

Inflexibilidade mental

07.

Foco da assistência: eles

Foco da assistência: eu

08.

Fraternismo

Egocentrismo

09.

Inteligência contextual

Rigidez pensênica

10.

Locus de controle interno

Locus de controle externo

11.

Maturidade consciencial

Infantilização

12.

Otimismo

Pessimismo

13.

Pacifismo

Belicismo
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Desdramatização

Dramatização

14.

Racionalidade predominante

Emocionalidade predominante

15.

Tranquilidade íntima perante os fatos

Pavio curto (reação explosiva)

Teste. Em qual das duas colunas você se identifica mais? Com a primeira ou a segunda
coluna? A resposta permitirá a autavaliação quanto ao percentual pessoal de dramatização e desdramatização, seja em fatos isolados ou no conjunto de fatos ocorridos.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, enumeradas
na ordem alfabética, 8 medidas autoprescritivas com vistas à desdramatização das ações pessoais:
1. Assistencialidade. Manter o foco da atenção pessoal na interassistência.
2. Autenticidade. Realizar posicionamentos diários, ininterruptos, autênticos, não deixando acumular ocorrências nas quais há discordância de ideias não verbalizadas.
3. Intercooperatividade. Buscar a intercooperação enfrentando a competitividade e eliminando posturas beligerantes.
4. Maxifraternismo. Sair do egocentrismo, buscando a postura de ver o melhor para todos.
5. Ortopensenidade. Eliminar diálogos mentais negativos, sempre reforçadores dos
problemas.
6. Proatividade. Não enfatizar o problema, buscando a solução.
7. Psicossomaticidade. Enfrentar a ansiedade pessoal através da postura de ouvir mais
as pessoas.
8. Racionalidade. Ver a solução antes da atuação, através do uso do autodiscernimento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desdramatização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
03. Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
04. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
05. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Drama: Dramatologia; Neutro.
07. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Eustresse: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
11. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Intempestividade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
14. Parêntese patológico: Grafopensenologia; Nosográfico.
15. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
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A DESDRAMATIZAÇÃO É CONDIÇÃO DA CONSCIÊNCIA
RACIONAL, EQUILIBRADA E CAPAZ DE REALIZAR, DE MODO AUTOCONSCIENTE, A MINIMIZAÇÃO COSMOÉTICA
DOS FATOS, VISANDO MAXIMIZAR A INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o percentual de antiegocentrismo, homeostase e consequente desdramatização nos posicionamentos pessoais? Qual o nível de
equilíbrio emocional apresentado por você?
Bibliografia Específica:
1. Ángel, Laura Moreno; et al.; Un Test Informatizado para la Evaluación de la Tolerancia a Frustración;
Artigo; Revista Anales de Psicologia; Trimestral; V. 16; N. 2; 10 enus.; 4 gráfs.; 1 ilus.; 2 tabs.; 34 refs.; Murcia; España;
2000; páginas 143 a 155.
2. Austin-Small, Ophelia; Perigosas Ligações: Manifestações Dramáticas diante de uma Frustração podem
Ser Resultado de Imperfeições Cerebrais; Mente&Cérebro; Revista; Mensário; Ano XVIII; N. 220; 1 enu.; 1 fichário;
1 foto; 1 ilus.; São Paulo, SP; Maio, 2011; páginas 48 a 51.
3. Berkowitz, Leonard; Frustration-Agression Hypotesis: Examination and Reformulation; Artigo; Psychological Bulletin; Journal; Bimonthly; V. 106; N. 1; 95 refs.; Madison, WI; EUA; July, 1989; páginas 59 a 73.
4. Magalhães, Luiz Otávio; & Ribeiro, Márcia C. L.; A Democracia Ateniense e a Teatralização da Política;
Artigo; Politeia: História e Sociologia; Revista; V. 1; N. 1; Itapetinga, BA; 2001; páginas 11 a 27.
5. Pinotti, Kele Jaqueline; & Boscolo, Cibele Cristina; A Dramatização como Estratégia de Aprendizagem
da Linguagem Escrita para o Deficiente Auditivo; Artigo; Revista Brasileira de Educação Especial; V. 14; N. 1; 3 enus.;
1 gráf.; 1 questionário; 4 tabs.; 17 refs.; 2 anexos; Marília, SP; Janeiro-Abril, 2008; páginas 121 a 140.
6. Vieira, Waldo; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232 p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes
conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 187 e 188.
Webgrafia Específica:
1. Bork, Ana Valéria Bisetto; A Técnica de Dramatização em Língua Estrangeira; Artigo; Revista Eletrônica Eletras; V. 20; N. 20; 6 enus.; 8 refs.; Julho, 2010; páginas 136 a 150; disponível em: <http://www.utp.br/eletras/ea/eletras20/default.asp>; acesso em: 04.12. 12; 12h02; ISSN 1808-9119.
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DESDRAMATIZAÇÃO DA AUTEXPOSIÇÃO
(COMUNICOLOGIA)

PÚBLICA

I. Conformática
Definologia. A desdramatização da autexposição pública é o ato ou efeito de a conscin,
homem ou mulher, desmistificar e desassombrar a apresentação pessoal em público, manifestando-se com tranquilidade e desenvoltura, livre de constrangimento, embaraço, timidez, autorrepressão ou autoinsegurança, eliminando os autorrefreios comunicativos a fim de destravar a consecução da proéxis e disponibilizar aos compassageiros evolutivos, com didatismo e Cosmoética,
o melhor da autobagagem intraconsciencial no exercício da tares expositiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição, negação ou
falta; separação; afastamento‖. A palavra dramatizar provém do idioma Francês, dramatiser, ―dar
forma de drama a‖, e esta do idioma Grego, drama, ―ação; tragédia‖. Surgiu no Século XIX.
O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖.
O vocábulo exposição provém do idioma Latim, expositio, ―exposição; exposto; alegação; narração; proposição maior do silogismo; explicação; elucidação; esclarecimento; declaração‖. Apareceu no Século XIV. O termo público procede também do idioma Latim, publicus, ―público; concernente ao público; do público; de interesse, utilidade do público; propriedade pública; do domínio público; do uso público; pertencente a todos‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Desmistificação da autexposição pública. 2. Antiemocionalidade autexpositiva pública. 3. Minimização das reações emocionais autexpositivas. 4. Autodesrepressão
verbal expositiva.
Neologia. As 3 expressões compostas desdramatização da autexposição pública, desdramatização restrita da autexposição pública e desdramatização ampla da autexposição pública
são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Dramatização da autexposição pública. 2. Medo de autexposição
pública. 3. Exacerbação emocional autexpositiva. 4. Maximização das reações emocionais autexpositivas. 5. Autorrepressão verbal expositiva. 6. Pusilanimidade na comunicação pública.
7. Perturbabilidade autexpositiva.
Estrangeirismologia: o ego ansioso manifesto no modus operandi; o turning point do
tímido; a evitação da learned helplessness; a conquista gradual do progress comunicativo;
o breakthrough laringochacral; o desenvolvimento das communication skills; a evolução step-by-step; a neoperformance pessoal recém-descoberta; a preocupação com o show tirando o foco da
assistência; a comunicação clean efetivando a interassistência; o upgrade da manifestação consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à tares expositiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Desdramatização:
sobrepairamento lógico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossegurança expositiva; o holopensene pessoal da comunicabilidade tarística; a primazia do pen na autopensenização; o autocontrole pensênico; a eliminação dos bagulhos autopensênicos coibidores da comunicação; a atuação de assediadores reforçando os pensenes autodesvalorizadores; a autopensenidade autêntica; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a linearidade da autopensenização; o autopensene homeostático da autossuperação na autexposição.
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Fatologia: a desdramatização da autexposição pública; a imperturbabilidade autexpositiva; a racionalização da própria exposição pública; o enfrentamento equilibrado de plateia; o ato
de abrir mão da autorrepressão verbal; a opção pelo autodesassédio; o autesforço para conquistar
a eficácia tarística expositiva; a autodeterminação na conquista da coragem autexpositiva; a mudança das reações psicossomáticas mantenedoras da pusilanimidade autexpositiva; a cura da autoinsegurança pelas autexposições planejadas; o ato de a consciência aprender a viver com a inevitabilidade da desaprovação; a conquista da autoconfiança pelo autenfrentamento expositivo gradual; o domínio do conteúdo da apresentação eliminando os temores; o domínio da inibição; o desembaraçamento; a superação dos equívocos aprendidos na infância; os ―botões emocionais‖
pressionados; as percepções distorcidas; as reações e as recordações emocionais infantis; a evitação das situações autexpositivas reforçando a inibição; as oportunidades perdidas; a baixa autestima impedindo a assunção dos talentos; a comunicação anticosmoética; a erística; o cabotinismo
autexpositivo; o incompletismo existencial; a tares em papel secundário na autexposição pública
vaidosa; a descoberta gradual da manifestação genuína, menos sujeita às influências mesológicas;
a virada de mesa do tímido; a autenticidade contribuindo para a espontaneidade oral, apesar dos
travões autexpositivos; o ato de a consciência sobrepairar o psicossoma; a decisão de encarar
a autexposição enquanto oportunidade de autossuperação evolutiva; a superação do gargalo evolutivo; a força presencial; o bom humor descontraindo a apresentação; o afloramento do trafor comunicativo; a superação da timidez autexpositiva para a entrada no front da defesa tarística; a autossegurança expositiva; a eutimia autexpositiva; o equilíbrio autexpositivo em público; o autotaquipsiquismo contribuindo para o aproveitamento da situação inesperada durante a autexposição
oral; a comunicabilidade tarística.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a baixa autestima
enquanto rapport com os assediadores extrafísicos; os bloqueios laringocardiochacrais interferindo na comunicação; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na comunicação; a conexão
com os amparadores extrafísicos potencializando a comunicação; a conexão energética mentalsoma-laringochacra na comunicação oral; o equilíbrio das energias conscienciais (ECs) pessoais;
a força energética das autossuperações comunicativas; a força energética da comunicação tarística
exemplar; a repercussão extrafísica da comunicação focada na tares; a predominância mentalsomática na manifestação pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodomínio emocional–autoconfiança; o sinergismo retilinearidade pensênica–autenfrentamento; o sinergismo patológico ansiedade de desempenho–
–dramatização; o sinergismo patológico autassédio–perturbabilidade autexpositiva; o sinergismo força presencial–desinibição laringochacral; o sinergismo pró-comunicação coronochacra-laringochacra.
Principiologia: os princípios da Cosmoética aplicados à comunicação; o princípio do
posicionamento pessoal (PPP) fundamentando a comunicação interassistencial; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio do ditado popular “o excesso sobra”; o princípio da
liberdade de expressão; o princípio da retilinearidade da autopensenização; o princípio “quem
aprende deve ensinar”; o princípio da Higiene Consciencial; o princípio de a convivialidade humana favorecer a desinibição; o equivocado princípio de julgar a si próprio pelo julgamento das
outras consciências; o princípio de só a consciência mudar a si mesma.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estipulando o enfrentamento gradual e equilibrado de plateia; o código grupal de Cosmoética (CGC) pautando a comunicação
franca no grupo evolutivo; o código corporal da timidez.
Teoriologia: a teoria da inteligência comunicativa; a teoria da tares; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da reciclagem intrafísica; a teoria da Traforologia; o 1% da teoria
em face dos 99% da autovivência.
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Tecnologia: a técnica da autexposição planejada; a técnica do câmbio da pensenidade;
a técnica do devagar e sempre; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da
autobiografia; a técnica da lista de trafores e trafares; a técnica consciencioterápica do ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação aplicada à autodesrepressão
verbal expositiva; a técnica de autorreflexão; a técnica da priorização; a técnica da retilinearidade pensênica; a técnica da docência conscienciológica.
Voluntariologia: o voluntariado propulsor de recins; o voluntário docente da Conscienciologia; as oportunidades de desenvolver a comunicabilidade a partir do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da vida diuturna; a exposição cosmoética do labcon pessoal; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio
Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível
da Desassediologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: o efeito “bola de neve” da situação ansiosa; os efeitos autorrepressores do
medo de expor-se publicamente; o efeito da Higiene Mental na superação da autoinsegurança
expositiva; o efeito do câmbio da pensenidade na reversão do autassédio; o efeito do bom humor
na tares.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para eliminar a equivocada sensação
de impotência; os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de neossinapses;
as neossinapses oriundas do autenfrentamento na comunicabilidade; as neossinapses resultantes
da mudança nas referências de manifestação pessoal.
Ciclologia: o ciclo preocupação-ansiedade-dramatização; o ciclo de desperdícios das
autopotencialidades.
Enumerologia: o ato de hierarquizar a autexposição pública; o ato de renunciar às expectativas catastróficas autexpositivas; o ato de eliminar o medo da desaprovação; o ato de superar as percepções distorcidas; o ato de habituar-se às autexposições reiteradas; o ato de mudar
o foco para os trafores; o ato de sobrepairar a dramatização autexpositiva para conquistar a comunicabilidade tarística exemplar.
Binomiologia: o binômio momentos constrangedores–aversão à autexposição pública;
o binômio inibição-travão; o binômio temor-ansiedade; o binômio distorção de probabilidade–
–distorção de severidade; o binômio autodesassédio–liberdade de expressão; o binômio timidez
autexpositiva–angústia; o binômio timidez–sorriso fácil; o binômio autexposição-autoconfiança
atuante na superação dos autorrefreios comunicativos; o valor do binômio assim-desassim nos
contextos comunicativos tarísticos; o binômio retilinearidade pensênica–fluência verbal.
Interaciologia: a interação autoconfiança-tranquilidade; a interação naturalidade-espontaneidade; a interação domínio da inibição–imperturbabilidade autexpositiva; a interação
opção pelo autodesassédio–eliminação dos bagulhos autopensênicos; a interação descontinuidade no uso dos talentos–improdutividade das autoqualificações; a interação recordações emocionais–reações automáticas; a interação homeostática dos autenfrentamentos graduais e contínuos; a interação superação dos condicionamentos mesológicos–criação de neossinapses; a interação traforismo–ortopensenidade–manifestação genuína.
Crescendologia: o crescendo patológico medo da desaprovação–fobia social; o crescendo patológico incompléxis-melin-melex; o crescendo autodomínio emocional–desinibição nos
desempenhos públicos; o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva (IE); o crescendo patológico repressão familiar–ansiedade na autexposição de ideias próprias; o crescendo
pusilanimidade–crise existencial–autenfrentamento–autossuperação; o crescendo desrepressão-desembaraçamento.

8300

Enciclopédia da Conscienciologia

Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio parar-pensar-rever; o trinômio autenfrentamento-autoconfiança-desdramatização; o trinômio coronochacra-laringochacra-cardiochacra; o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio bom humor–desdramatização–desassédio; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio
desrepressão-comunicação-exemplarismo.
Polinomiologia: o polinômio patológico autodesvalorização-autoinsegurança-autoinibição-autencaramujamento; o polinômio desdramatização–posicionamento assistencial–doação
energética–assistência interconsciencial.
Antagonismologia: o antagonismo dramatizar / desdramatizar; o antagonismo reação
automática / reflexão; o antagonismo razão / emoção; o antagonismo estagnação / renovação;
o antagonismo baixa autestima / autestima sadia; o antagonismo timidez / destemor; o antagonismo comunicação esclarecedora / superexposição egocêntrica; o antagonismo egocentrismo / assistencialidade.
Paradoxologia: o paradoxo timidez–comunicabilidade espontânea; o paradoxo do tímido histriônico.
Politicologia: a democracia comunicativa; a tares enquanto expressão da lucidocracia;
a interassistenciocracia; a proexocracia; a assediocracia; a cosmoeticocracia; a didaticocracia;
a política de ser coerente com a bagagem evolutiva pessoal.
Legislogia: a lei da reeducação evolutiva; a lei do exemplarismo pessoal; a lei das interprisões grupocármicas; as leis da Cosmoética; a lei do silêncio autoimposto; a lei do maior esforço na superação da própria inibição.
Filiologia: a comunicofilia; a recexofilia; a autopesquisofilia; a logicofilia; a interassistenciofilia; a decidofilia; a proexofilia; a mentalsomatofilia.
Fobiologia: a glossofobia; a sociofobia; a neofobia; a ereutofobia; a blemofobia; a cacorrafiofobia; a proexofobia; a catagelofobia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome do medo; a síndrome da insegurança impedindo a autexposição; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome da subestimação; a síndrome da autopatopensenidade; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: o ato de abrir mão da mania de dramatizar; a mania de deixar para depois;
a mania de aversão à autexposição; a autassediomania; a fracassomania; a mania de querer aparecer a qualquer custo.
Mitologia: o mito da autossuperação da inibição sem autexposição; o mito de ser possível esconder-se; o mito da autexposição perfeita; o mito do impossível; o mito da impotência;
o mito imaginário do tacape repressor; a insegurança construída pelos mitos pessoais; o mito de
a inércia traforista não significar regressão; o mito da possibilidade de agradar a todos; o mito
da aceleração evolutiva sem autodesassédio; o mito da heterocura.
Holotecologia: a comunicoteca; a didaticoteca; a interassistencioteca; a psicossomatoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a ortopensenoteca;
a experimentoteca; a autopesquisoteca; a recexoteca; a proexoteca; a discernimentoteca; a logicoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mesologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Autopesquisologia; a Autopensenologia; a Autodesassediologia; a Autorreeducaciologia;
a Equilibriologia; a Recexologia; a Proexologia; a Assistenciologia; a Mentalsomatologia; a Taristicologia; a Traforologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin antidramática; a conscin autexpositora lúcida; a conscin esclarecedora; a conscin destravada; a conscin autodesassediadora; a consciência autotraforista; a personalidade desinibida; a conscin anticonflituosa; a conscin autêntica; a conscin bem-humorada;
a conscin comunicadora imperturbável; a criança extrovertida; a pessoa desreprimida; a consciên-
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cia inoprimível; a conscin assertiva; a conscin-cobaia; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser
interassistencial.
Masculinologia: o comunicador eutímico; o desdramatizador; o antiemocional; o desembaraçado; o autoposicionado; o autopesquisador; o observador; o professor; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o escritor; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o tocador de obra; o homem de ação; o tarefeiro do esclarecimento.
Femininologia: a comunicadora eutímica; a desdramatizadora; a antiemocional; a desembaraçada; a autoposicionada; a autopesquisadora; a observadora; a professora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a completista; a comunicóloga;
a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a escritora; a reeducadora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tocadora de obra; a mulher de ação; a tarefeira do esclarecimento.
Hominologia: o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desdramatização restrita da autexposição pública = a da conscin em círculos grupocármicos menores e conhecidos; desdramatização ampla da autexposição pública
= a da conscin exposta a plateias presenciais ou online, com diferentes tipos e tamanhos de públicos.
Culturologia: a cultura da comunicabilidade; a cultura do medo; a cultura da autorrepressão; a cultura de ressaltar o erro em detrimento dos acertos; a cultura da autodesassedialidade; a cultura da recin; a cultura da autexposição cosmoética; a cultura da Priorologia; a substituição da cultura do “deixa para depois” pela cultura do “aqui-agora-já”.
Autorreeducaciologia. Segundo a Proexologia, a consciência dinamiza a própria evolução ao identificar e desenvolver os trafores proexológicos, colocando-os em funcionamento. No
caso do talento comunicativo subutilizado, em razão do medo da autexposição pública, a desdramatização funciona ao modo de autorreeducação psicossomática, favorecendo a antiemocionalidade autexpositiva, o desembaraço comunicacional e o completismo existencial.
Autossuperaciologia. No âmbito da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 providências capazes de desdramatizar a autexposição pública e eliminar os travões comunicativos:
1. Autaceitação: o cultivo da autestima sadia e mudança da própria realidade para melhor, com autoimagem mais correta.
2. Autenfrentamento: a assunção da responsabilidade pela autevolução, abrindo mão
da zona de conforto e enfrentando os desafios evolutivos.
3. Autodomínio emocional: a eliminação de comportamentos repetitivos tais como autoinsegurança e autointimidação.
4. Autopesquisa: a superação dos hábitos pensênicos autodesvalorizadores e dos condicionamentos mesológicos, por meio do autoconhecimento.
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5. Exemplarismo: a opção pela comunicabilidade cosmoética, com autenticidade, empatia e bom humor.
6. Ortopensenidade: a higidez consciencial, eliminando o exagero do perigo envolvido
nas autexposições públicas (percepções distorcidas).
7. Postura traforista: a assunção dos trafores, ampliando a autoconfiança.
8. Ridiculoterapia: a eliminação da timidez autexpositiva, pelo destemor do erro em
público.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desdramatização da autexposição pública, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
03. Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
04. Autorreeducação psicossomática: Psicossomatologia; Homeostático.
05. Campo de descontração: Holopensenologia; Homeostático.
06. Desdramatização: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Desinibição laringochacral: Comunicologia; Neutro.
08. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Exposição pública: Conviviologia; Neutro.
10. Inibição comunicativa: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Ônus da infância: Intrafisicologia; Neutro.
12. Senso autevolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Trafor ocioso: Traforologia; Neutro.
15. Travão: Parapatologia; Nosográfico.

A DESDRAMATIZAÇÃO DA AUTEXPOSIÇÃO PÚBLICA, ATITUDE AUTODESREPRESSORA E PROEXOLÓGICA, É FAVORECIDA PELA OPÇÃO LÚCIDA DA PROATIVIDADE ASSISTENCIAL EXPRESSA NO EXEMPLARISMO COSMOÉTICO.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a autexposição pública? Na escala
de 1 a 5, em qual nível de desembaraço comunicativo se encontra? Empreende algum esforço para a evolução da performance pessoal?
Filmografia Específica:
1. O Discurso do Rei. Título Original: The King’s Speech. País: Reino Unido; & Austrália. Data: 2010. Duração: 118 min. Gênero: Biografia; Drama; & História. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Tom Hooper. Elenco: Colin Firth; Geoffrey Rush; Helena Bonham Carter; Derek Jacobi; Timothy Spall; Guy Pearce; Michael Gambon; & Claire Bloom. Produção: Iain Canning; Emile Sherman; & Garet Unwin.; Roteiro: David Seidler. Fotografia: Danny Cohen. Música: Alexandre Desplat. Distribuidora: Paris Filmes. Outros dados: Oscar de Direção; Melhor Filme; Melhor Ator e Melhor Roteiro Original (2011). Bafta Films Awards de Melhor Filme; Melhor Ator;
Melhor Trilha Sonora; Melhor Roteiro Original; Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante (2011). Globo de
Ouro de Melhor Ator (2011). Sinopse: George VI, conhecido como Berty, assume, a contragosto, o trono de rei da Inglaterra quando o irmão, Edward, abdica do posto em 1936. Despreparado, o novo rei pede o auxílio de especialista em discursos para superar o nervosismo e a gagueira.
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DESDRAMATIZAÇÃO DA ESCRITA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desdramatização da escrita é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, erradicar ou minimizar a carga emocional limitadora e cerceante da grafopensenidade,
desconstruindo ideias equivocadas, a fim de permitir o autempenho necessário ao aprimoramento
da autexpressão e da estilística gráfica, convencional e conscienciológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição, negação ou falta;
separação; afastamento‖. A palavra dramatizar procede do idioma Francês, dramatiser, ―dar forma de drama a‖, e esta do idioma Grego, drama, ―ação; tragédia‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo escrita vem do idioma Italiano, scrita, ―palavra; frase; trechos de frases escritos sobre alguma folha‖, derivado do idioma Latim, scribere, ―traçar caracteres; fazer letras; escrever‖. Surgiu
no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Desassombro da escrita. 02. Desmitificação da dificuldade da escrita. 03. Destemor do ato de escrever. 04. Autenfrentamento da escrita. 05. Ultrapassagem do
gargalo da escrita. 06. Autossuperação do entrave da escrita. 07. Desdramatização grafopensênica. 08. Destravamento da escrita. 09. Autorresolução racional da escrita. 10. Desrepressão grafopensênica.
Neologia. As 3 expressões compostas desdramatização da escrita, desdramatização mínima da escrita e desdramatização máxima da escrita são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Dramatização da escrita. 02. Dificuldade grafopensênica. 03. Bloqueio grafológico. 04. Autassédio emocional grafológico. 05. Assombro grafopensênico.
06. Desinteligência grafopensênica. 07. Improficiência da escrita. 08. Resistência nosológica
grafopensênica. 09. Travamento grafopensênico. 10. Repressão da manifestação grafopensênica.
Estrangeirismologia: a power rhetorical communication; a evitação da chalonnaise
grafopensênica; o good style in writing; o break-through da escrita; o Scriptorium; o usus scribendi mentalsomático; o plus da retórica pessoal; o desenvolvimento do communication skills;
o upgrade da autexpressão comunicativa.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao desassombro da grafopensenidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  Escrita:
rastro interassistencial. Escrita: assinatura pensênica.
Citaciologia. Eis 5 citações referentes ao tema: – Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo (Ludwig Wittgenstein, 1889–1951). O escrito sem esforço, é lido
com prazer (Samuel Johnson, 1709–1784). Quem escreve, estende a mão ao outro para provocar
uma revolução (Vilem Flusser, 1920–1991). A habilidade de escrever é o resultado da habilidade
de pensar. Escrever bem é a arte de economizar palavras (Dad Squaresi, 1946–). Nulla dies sine
linea (Nenhum dia sem linha; Plínio, o Velho, 23–79 e. c.).
Proverbiologia: – Só se aprende a escrever, escrevendo.
Ortopensatologia: – “Escrita. Na escrita, a primeira aspiração que você deve ter é alcançar a liberdade pensênica lúcida máxima. O verdadeiro escritor, ou escritora, é o que cria
a própria língua, específica, através do estilo pessoal racional‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesassedialidade grafopensênica; o holopensene pessoal da erradicação emocional; o holopensene pessoal do autenfrentamento diário das
dificuldades grafológicas; a eliminação dos bagulhos pensênicos; a superação das crenças equivo-
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cadas a respeito da grafopensenidade; os contrapensenes carregados no pen; o aprimoramento da
grafopensenidade através do confor da escrita conscienciológica; os grafopensenes; a grafopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; a acalmia íntima reverberando na higidez pensênica e no raciocínio
lógico da escrita; os cognopensenes; a cognopensenidade; a transformação do holopensene estagnante relativo à Grafologia.
Fatologia: a desdramatização da escrita; a desconstrução de ideias equivocadas sobre
a escrita; a vontade débil impedindo o autenfrentamento das dificuldades de escrever; a autocorrupção impedindo o alavancamento da escrita interassistencial; os monoideísmos cronicificados
a respeito da dificuldade da escrita convencional e conscienciológica; o emocionalismo exacerbado facilitando o acoplamento com assediadores e impedindo a escrita interassistencial; o hábito da
leitura desde a infância; a assunção da fórmula ideal para desenvolver o trafor da escrita: escrever, escrever e escrever; o fato de estudar dicionário, desde criança, a título de lazer; o desenvolvimento precoce dos dicionários cerebrais sinonímico e antonímico refletindo na autexpressão escrita; a avidez sadia pela leitura; a recompensa prazerosa da escrita do primeiro livro, do primeiro
verbete e do primeiro artigo; a escrita da megagescon ou obra-prima, ao modo de cápsula do tempo, no autorrevezamento interassistencial; a intimidade com as letras; a intimidade com a gramática; o heterorreconhecimento do trafor da escrita; a assunção e o dever da retribuição assistencial
do trafor grafológico após o desbloqueio mentalsomático; a escrita autoterapêutica; a gescon tarística; o gosto pela escrita desde a infância; o reforço positivo da primeira professora primária
a respeito do domínio da escrita; o prazer inesquecível da leitura do primeiro livro, após a alfabetização; o gosto pela literatura de Monteiro Lobato (18821948) e Henriqueta Lisboa (1901–
1985), na infância; a influência da estilística dos autores clássicos, na adultidade; o autenfrentamento e a autossuperação através do hábito da escrita diária; as autocobranças advindas das heterocomparações descabíveis; o conhecimento das funções da língua; o domínio da norma culta
e da norma padrão; o interesse pela Linguística e Estilística; a importância do domínio da sintaxe,
da regência verbal e nominal; o repúdio aos chavões, à gíria, aos clichês, aos lugares-comuns
e plebeísmos; a autoconfiança nas interlocuções; o discurso pessoal elegante e lógico; a elegância
da autexpressão oral e escrita; a criatividade enriquecendo a escrita; as inspirações verponológicas do escritor conscienciólogo; a adoção das regras de ouro da escrita; a ortoépia; o domínio da
prosódia; o emprego do discurso direto e do discurso indireto; o estudo da Semiótica e da Semiologia; o poder da linguagem metafórica; a força da metáfora conscienciológica tarística; a correta
redação da projeciografia e projeciocrítica; a carga expressiva dos neologismos; a louçania estilística pessoal, convencional e conscienciológica; o aprimoramento da autexpressão escrita; o equilíbrio intraconsciencial gerando autoconfiança para redigir; o deslanche pessoal na grafocomunicação através do autenfrentamento da escrita; o autempenho na seriéxis, do aprimoramento da escrita.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os autassédios
mentaissomáticos dificultando o raciocínio lógico da escrita; o trabalho com as energias facilitando o desassombro da escrita; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ao modo de linguagem
ou comunicação extrafísica; a relevância do conhecimento dos parassignos na comunicação intra
e extrafísica; a importância da decodificação dos signos na sinalética parapsíquica pessoal;
o conscienciês sendo forma de comunicação nas comunexes avançadas; a comunicação através da
telepatia nas comunexes menos avançadas; a parapercepção do acoplamento com o amparo extrafísico na escrita interassistencial; o autodesassédio mentalsomático através da escrita conscienciológica tarística.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade–decisão proativa no autenfrentamento da escrita; o sinergismo patológico autassédio–inibição comunicativa; o sinergismo autodisponibilidade–amparo de função; o sinergismo antiemocionalidade–racionalidade grafopensênica.
Principiologia: os princípios da Linguística e da Semiologia; o princípio da harmonia
textual; os princípios regentes do confor na escrita conscienciológica; os princípios normativos
da escrita convencional.
Codigologia: a cláusula retributiva do trafor da escrita expressa no código pessoal de
Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a aquisição das noções básicas da Teoria da Comunicação.
Tecnologia: a observância das técnicas da escrita; a técnica da 50 vezes mais; as técnicas de redação; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado conscienciológico enquanto oportunidade de desenvolvimento da comunicação oral e escrita.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia.
Efeitologia: o efeito desastroso da falta de domínio das regras gramaticais; os efeitos
interassistenciais do domínio gramatical na redação; o efeito do destravamento da escrita gerando a comunicação tarística; o efeito da criatividade na comunicação verbal e escrita; os efeitos
nocivos da ambiguidade; os efeitos libertários da grafopensenidade sadia; o efeito da ação do
mentalsoma sobre o descontrole emocional na grafopensenidade; o efeito do autodesassédio
mentalsomático na produção de gescons.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à mudança de atitude e assimilação da
estrutura da Língua; a ressignificação do ato de escrever através de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação das dificuldades com a escrita; o ciclo desdramatizaçãointerassistência–desassédio mentalsomático.
Enumerologia: a racionalidade frente ao medo mórbido de escrever; a racionalidade
frente ao autassédio cerceador da criatividade; a racionalidade frente à autexpressão grafopensênica; a racionalidade frente ao emocionalismo exacerbado quanto à correta aplicação das normas
gramaticais; a racionalidade frente às dificuldades para dominar a estrutura dos padrões da língua
culta; a racionalidade frente às crenças errôneas relativas à Grafopensenologia; a racionalidade
frente ao pressuposto da regra de 1% de inspiração e 99% de transpiração no ato de escrever.
Binomiologia: o binômio coesão-clareza textual; o binômio coesão-coerência; o binômio desdramatização-grafopensenização; o binômio linearidade pensênica–clareza grafológica;
o binômio raciocínio lógico–fluência comunicativa.
Interaciologia: a interação linearidade pensênica–comunicação tarística; a desdramatização resultante da interação homeostática amparando–amparador de função.
Crescendologia: o desenvolvimento mentalsomático pelo crescendo autocontrole-autodesassedialidade; o crescendo artigo–livro–obra-prima; o crescendo das produções de gescons
libertárias e interassistenciais.
Trinomiologia: o trinômio precisão-concisão-clareza; o trinômio introdução-argumentação-conclusão; o trinômio ler-entender-redigir; o trinômio racionalidadeantiemocionalidade–desassédio mentalsomático; o trinômio querer-agir-assistir; o trinômio autoconfiança–imperturbabilidade–desdramatização da escrita.
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Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio artigo–palestra–curso
livre–livro; o polinômio vontade–decisão–desdramatização–produção gesconológica.
Antagonismologia: o antagonismo texto denso / texto inconsistente; o antagonismo autodescontrole / autocontrole emocional; o antagonismo autoconflitividade / anticonflitividade
mentalsomática; o antagonismo dramatização / desdramatização; o antagonismo repressão grafopensênica / desrepressão grafopensênica.
Paradoxologia: o paradoxo de ser vítima de si mesmo; o paradoxo de o menos poder
ser mais na escrita; o paradoxo de a crise de crescimento poder gerar alívio.
Politicologia: a política evolutiva pessoal das gestações conscienciais; a política da democratização da escrita tarística; a bibliocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autexpressão comunicativa.
Filiologia: a escriptofilia; a leiturofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a lexicofilia; a gesconofilia; a literaturofilia.
Fobiologia: a grafofobia; a intelectofobia; a gramaticofobia; a cognofobia; a culturofobia; a comunicofobia; a bibliofobia.
Sindromologia: a alteração visoperceptual dificultando a escrita na síndrome de Irlen
(SI); a hiperprolixidade na síndrome de Amiel; os transtornos relacionados à escrita e à leitura na
síndrome disléxica; a síndrome da autovitimização relacionada ao medo da escrita; a síndrome do
perfeccionismo dificultando a autexpressão escrita.
Mitologia: a desmitificação do ato de escrever; a superação do mito do dom da escrita
sem autesforço; o mito da autossuperação da dramatização da escrita sem o percentual de 99%
de transpiração.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a gramaticoteca; a lexicoteca; a literaturoteca;
a cosmoeticoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Filologia; a Gramaticologia; a Redaciologia; a Lexicologia; a Argumentologia; a Linguística; a Semiologia; a Semiótica;
a Autopesquisologia; a Ortopensenologia; a Coerenciologia; a Consciencigrafologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin antidramática; a conscin autodesassediadora;
a conscin autotraforista; a conscin anticonflituosa; a conscin assertiva; a conscin autoranda;
a conscin autopesquisadora; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autodecisor; o desdramatizador; o antiemocional; o comunicador
existencial; o professor; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o completista;
o comunicólogo; o proexista; o escritor; o reeducador; o pesquisador; o exemplarista; o evoluciente; o intelectual; o intelectivo; o reciclante existencial; o projetor consciente; o tenepessista;
o tertuliano; o inversor existencial; o tocador de obras; o homem de ação; o assistente-tarístico.
Femininologia: a autodecisora; a desdramatizadora; a antiemocional; a comunicadora
existencial; a professora; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a completista;
a comunicóloga; a proexista; a escritora; a reeducadora; a pesquisadora; a exemplarista; a evoluciente; a intelectual; a intelectiva; a reciclante existencial; a projetora lúcida; a tenepessista; a tertuliana; a inversora existencial; a tocadora de obras; a mulher de ação; a assistente-tarística.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens perquisitor;
o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens autodidacticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: desdramatização mínima da escrita = a superação do gargalo relativo
à redação de artigo, verbete e curso livre; desdramatização máxima da escrita = a superação do
gargalo relativo à redação do livro ou megagescon.
Culturologia: a substituição da cultura patológica do medo estagnante da escrita pela
cultura da escrita interassistencial tarística; a cultura da autoconscienciometria evidenciando as
fissuras conscienciais a serem superadas; a cultura da autopesquisa destacando os trafores para
autenfrentamento do medo da escrita; a cultura de recuperação de cons relativos à escrita; a cultura de ler os autores clássicos.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, em ordem alfabética, 7 atitudes
ou comportamentos favorecedores da desdramatização da escrita:
1. Antiemocionalidade. Tirar a carga da emocionalidade em relação à escrita, desdramatizar as possíveis dificuldades, enfrentando-as com racionalidade.
2. Cognição. Estudar e consultar várias fontes, opiniões diversas, a fim de ter domínio
do assunto e construir o posicionamento pessoal através da argumentação lógica e fundamentada.
3. Dedicação. Investir no exercício intelectivo intensivo, por meio da interação 1% de
inspiração–99% de transpiração.
4. Destemor. Aprender a escrever, despojando-se da temeridade e fazendo a autossuperação por meio da exercitação da escrita.
5. Estudiosidade. Desenvolver o hábito saudável do estudo diário, gerando disciplina,
autorganização e predisposição para a aquisição do domínio gramatical e aprimoramento do manejo da Língua (Código) na grafopensenidade.
6. Exaustividade. Reescrever várias vezes o mesmo texto, elaborando as ideias, retirando as excrescências, com o intuito de alcançar o burilamento final.
7. Exercitação diária (teática). Exercitar a grafopensenidade favorecendo a qualificação da exposição das ideias pessoais e a consequente desdramatização da escrita.
Caracterologia. De acordo com a Comunicologia, eis 11 características, na ordem alfabética, a serem desenvolvidas na escrita pessoal:
01. Clareza. Primar pela limpidez do pensamento e maneira de expressar-se de maneira
clara, objetiva.
02. Coerência. Escrever de modo inteligível, visando à interpretabilidade e à logicidade
pertinente às ideias transmitidas.
03. Coesão. Estabelecer a coesão das ideias mediante o uso das partículas de ligação, relação, ou nexos entre os elementos constitutivos do texto.
04. Concisão. Desenvolver a capacidade de escrever ―o máximo de ideias com o mínimo de palavras‖.
05. Correção. Observar a obediência à disciplina gramatical e o respeito às normas linguísticas vigentes na língua padrão, livre dos vícios de linguagem.
06. Elegância. Trabalhar o acabamento do texto, com esmero, valendo-se da imaginação fértil, equilíbrio e domínio das técnicas de redação.
07. Harmonia. Valer-se do ritmo e equilíbrio resultantes da escolha e distribuição criteriosa das palavras para a escrita soar com leveza e cadência.
08. Naturalidade. Escrever de maneira simples e espontânea, sem artificialismo e afetação.
09. Originalidade. Exercitar o poder de criação, escrevendo de modo personalíssimo,
fugindo da imitação. A escrita é assinatura pensênica personalíssima.
10. Precisão. Observar a correção gramatical, o conteúdo e a forma de acordo com as
regras vigentes da língua culta.

Enciclopédia da Conscienciologia

8309

11. Textualidade. Promover a tessitura, a composição do texto e articulação das ideias,
permitindo não ser a redação apenas amontoado de palavras e de frases. A textualidade resulta
principalmente da coerência e da coesão textual.
Terapeuticologia. Sob o enfoque da Autoconsciencioterapia, eis, em ordem alfabética,
6 providências importantes a serem assumidas pela conscins, visando à autossuperação do medo
da escrita:
1. Autenfrentamento. A autodecisão de colocar-se na posição de aprendiz exercitando
a habilidade grafopensênica em pequenos textos até chegar ao domínio da escrita de verbetes, artigos e livros.
2. Autodeterminação. A dedicação ao estudo da gramática e das técnicas de escrita,
empregando a vontade inquebrantável na manutenção da coesão, coerência e da lógica na sequência de ideias, visando à inteligibilidade grafológica.
3. Destemor. O autocontrole da emocionalidade permitindo o desabrochar da autoconfiança em relação à escrita, pedindo feedbacks a outrem, a fim de ampliar a visão cosmológica pessoal.
4. Domínio gramatical. A aquisição dos requisitos básicos, imprescindíveis, principalmente do domínio das normas gramaticais da língua culta, para o desembaraço da escrita.
5. Leitura. O hábito diário de leitura objetivando a assimilação das estruturas da língua
padrão.
6. Ortopensenidade. A manutenção dos pensenes sadios dando oportunidade às inspirações cosmolíneas e cosmoéticas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desdramatização da escrita, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
04. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
07. Desdramatização: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Escrita precisa: Grafopensenologia; Neutro.
09. Latência grafopensênica: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Língua materna: Comunicologia; Neutro.
11. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
12. Ortografopensenidade: Grafopensenologia; Homeostático.
13. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
14. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
15. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.

A DESDRAMATIZAÇÃO DA ESCRITA É MEGAQUISIÇÃO
AUTEVOLUTIVA IMPRESCINDÍVEL AO ESCRITOR TARÍSTICO, LÚCIDO, EMPENHADO NA CONSECUÇÃO DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL A FAVOR DO COMPLÉXIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, quais providências vem tomando para minimizar
a carga emocional cerceadora da grafopensenidade? Já se questionou a respeito da importância do
domínio da escrita na interassistencialidade e no completismo existencial?
Filmografia Específica:
1. Encontrando Forrester. Título Original: Finding Forrester. País: Estados Unidos da América. Data:
2001. Duração: 136 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês &
Português (em DVD). Direção: Gus Van Sant. Elenco: Sean Connery; Rob Brown; F. Murray Abraham; Anna Paquin;
Busta Rhymes; April Grace; Michael Pitt; Michael Nouri; & Richard Easton. Produção: Sean Connery. Direção de Arte:
Robert Guerra. Roteiro: Mike Rich. Fotografia: Harris Savides. Música: Peter Appleton. Figurino: Ann Roth. Edição:
Valdís Óskarsdóttir. Efeitos Especiais: Michael Kavanagh. Estúdio: Columbia Pictures Corporation. Distribuidora: Columbia TriStar Home Entertainment. Sinopse: O adolescente Jamal Wallace (Robert Brown) é premiado com bolsa de estudos na escola de elite de Manhattan, devido ao bom desempenho nos testes do colégio no Bronx. Depois de aposta com
os amigos, conhece William Forrester (Sean Connery), talentoso e recluso escritor com quem desenvolve profunda amizade. O filme aborda o tema da arte de escrever pontuado pelos conflitos pessoais dos personagens, deixando evidente
a mensagem de a escrita ser trabalho árduo necessitando técnica e treinamento.
Bibliografia Específica:
01. Aguiar, Vera Teixeira de; O Verbal e o Não Verbal; apres. Anderson Nobara; pref. Vera Teixeira Aguiar;
pref. Vera Teixeira Aguiar; revisor Pedro Carvalho Santos; 109 p.; 6 caps.; 9 E-mails; 9 fotos; 6 ilus.; 1 infográfico; glos.
10 termos; 7 refs.; 21 x 12 cm; br.; UNESP; São Paulo, SP; 2004; páginas 11 a 13 e 39 a 41.
02. Andrade, Maria Margarida de; Guia de Redação em Língua Portuguesa; 252 p.; 2ª Ed. rev. ampl.; 21
x 14 cm.; Factash; São Paulo; SP; Brasil; 2007; páginas 15 a 18, 58 a 61, 83 a 85 e 196 e 197.
03. Bechara, Evanildo; Moderna Gramática Portuguesa: Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico; 671
p.; 34 caps.; 23 x 16 cm; 27ª Ed. rev., ampl. e atual.; 21 x 14 cm; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 28
a 30.
04. Cegalla, Domingos Paschoal; Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (Com a Nova Ortografia da
Língua Portuguesa); revisor Enymilia Guimarães; 696 p.; 5 caps.; 51 abrevs.; 1 E-mail; 526 enus.; 13 esquemas; 205
exercícios; 1 gráf.; 2 ilus.; 1 mapa; 1 quadro sinóptico; 205 respostas; 29 tabs.; 1 website; 169 refs.; 24 x 17 x 4 cm; br.;
48a Ed.; Companhia Editora Nacional; São Paulo, SP; 2010; página 617.
05. Cunha, Celso; & Cintra, Lindley; Nova Gramática do Português Contemporâneo: De acordo com
a Nova Ortografia; 762 p.; 22 caps.; 23 x 16 cm; 5a Ed.; Lexicon; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 649 a 656.
06. Garcez, Lucília Helena do Carmo; Técnica de Redação: O que é Preciso Saber para Bem Escrever; 149
p.; 8 caps.; 21 x 14 cm; 2ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; Brasil; 2008; páginas 14, 18, 61 e 87.
07. Guedes, Rodrigo Dutra; Parassemiótica: Um Estudo sobre a Relação Consciência-Signo Multidimensional; artigo; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 35; IAC; Janeiro, 2007; páginas 315 a 325.
08. Koch, Ingedore G. Villaça; & Travaglia, Luiz Carlos; A Coerência Textual; 118 p.; 5 caps.; 21 x 14 cm;
4a Ed.; Contexto; São Paulo, SP; Brasil; 2008; páginas 9, 21, 47 a 50 e 69.
09. Nunes, Víctor César da Silva; Em Dia com a Língua Portuguesa; 95 p.; 69 caps.; 21 x 15 cm; Editora
Edifurb; Blumenau, SC, Brasil; 2008; páginas 19 e 51.
10. Sacconi, Antônio Luiz; Nossa Gramática Completa: Teoria e Prática; 592 p.; 42 caps.; 28 x 21 cm;
br.; 31ª Ed.; Nova Geração; São Paulo, SP; 2011; páginas 512, 523 e 538.
11. Idem; Gramática Para Todos os Cursos e Concursos; apres. Marcio Teixeira; revisores Equipe Nova Geração; 568 p.; 32 caps.; 3 partes; 47 refs.; 16,5 x 10,5 cm; br.; 5a Ed. revista.; Nova Geração; São Paulo, SP; 2013; páginas
331e 357.
12. Santaella, Lúcia; A Teoria Geral dos Signos: Como as Linguagens significam as Coisas; 153 p.; Cengage Learning; São Paulo, SP, Brasil; 2008; páginas 20, 21, 24, 25 e 28.
13. Idem; O que é Semiótica; Coleção Primeiros Passos; 84 p.; 12 caps.; 12,5 x 9 cm; 27ª imp.; pocket; Brasiliense; 2007; páginas 9 a 14 e 16 a 18.
14. Squarisi, Dad; & Salvador, Arlete; Escrever Melhor: Guia para Passar os Textos a Limpo; 221 p.; 10
caps.; 4 partes; 23 x 16 cm; Contexto; São Paulo, SP; 2008; páginas 27, 29, 45 e 46.
15. Idem; Escrever Melhor: Um Guia para Jornalistas e Profissionais do Texto; 221 p.; 10 caps.; 4 partes;
23 x 16 cm; Contexto; São Paulo, SP; 2008; páginas 39, 41, 44, 46 e 48 a 51.
16. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. I e II; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
620.
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DESDRAMATIZAÇÃO DO AUTESFORÇO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desdramatização do autesforço é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, erradicar ou minimizar a carga emocional excessiva do autempenho necessário para a realização das atividades humanas em prol da obtenção de resultados evolutivos, intra ou interconscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição;
falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O termo drama vem do idioma Grego, dráma,
―ação; tragédia (peça de teatro); fato‖, através do idioma Latim, drama. Surgiu no Século XVIII.
O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; si mesmo‖. O prefixo es provém do idioma Latim, ex, ―movimento para fora‖. O vocábulo força deriva do idioma
Latim Tardio, fortia, ―força‖. Apareceu no Século XIII. A palavra esforço surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Dessensibilização emocional do autesforço. 2. Serenidade no autempenho. 3. Posicionamento racional quanto ao autesforço.
Neologia. As 3 expressões compostas desdramatização do autesforço, desdramatização
elementar do autesforço e desdramatização avançada do autesforço são neologismos técnicos da
Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Dramatização do autesforço. 2. Excesso emocional no autesforço.
3. Sofrimento no autempenho. 4. Banalização do autesforço. 5. Desistência do autesforço.
Estrangeirismologia: a evitação do workaholism; o timing adequado para a ação; as
selfperformances evolutivas; as five questions why-how-where-when-how much; a dramatis personae; a procrastinação ad nauseam.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao aproveitamento das oportunidades autevolutivas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autevolução
requer autesforço.
Citaciologia: – Não existem esforços inúteis, Sísifo ganhava músculos (Roger Caillois,
1913–1978).
Proverbiologia. Eis provérbio relativo ao tema: – Lamentação é preguiça.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os pensenes objetivos; os ortopensenes; a ortopensenidade; a superação do holopensene pessoal da vitimização.
Fatologia: a desdramatização do autesforço; a autoperseverança racional; a ampliação da
abordagem pessoal do conceito de esforço; a praticidade; a valorização dos resultados; a associação do resultado das ações ao valor pessoal; a ligação do autesforço ao prazer; a relação do autesforço ao sofrimento; a imaginação exacerbada superdimensionando o nível de esforço exigido pela tarefa; a protelação de tarefas; a desculpa para não fazer algo; as justificativas pseudológicas;
a autavaliação realista do fôlego evolutivo frente às autocobranças na aplicação dos autesforços;
a compulsoriedade do autesforço; a evolução consciencial multimilenar; a impossibilidade de
pagar para evoluir; o preço da conquista; a negligência e desleixo profissional enquanto fuga ao
trabalho; o ato precipitado de abandonar a tarefa; a desistência da tarefa pelo autodiscernimento;
a busca da automotivação no outro; as ações do grupo evolutivo auxiliando na manutenção do
autesforço; a obtenção de atenção e reconhecimento através do autempenho; a culpa ou repressão
enquanto motivadores dos esforços pessoais; o autesforço para atender a expectativa alheia;
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o esforço instintual pela sobrevivência; a anticosmoeticidade do trabalho escravo; a relatividade
do esforço; o realismo e discernimento na escolha da aplicação dos autesforços; o ato de nadar
e morrer na praia devido à falta de planejamento; a autorganização minimizando os autesforços;
a autavaliação dos hábitos e rotinas; o conselho parental do dever antes do lazer; a mínima
aplicação de autesforços pela criança mimada dificultando a compreensão da disciplina evolutiva;
as autocompensações pós-esforço; o revigoramento emocional e energético após a autossuperação; a motivação permanente; o senso de proéxis enquanto fator motivacional do autesforço;
a hiperresponsabilidade assistencial do intermissivista; o foco nas ações e metas dando sentido às
atividades cotidianas; a decisão e a vontade firme na empreitada pretendida; o senso de dever
intermissivo enquanto potente desdramatizador do autesforço.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ressoma enquanto aplicação de autesforço inerente à vida humana; a impactoterapia pela vivência da projeção lúcida vexaminosa; a desvalorização do esforço do amparo extrafísico; a perda de energia consciencial (EC) pela dramatização; o auxílio extrafísico possível após ação, posicionamento íntimo ou
recin pessoal; a pressão das consciexes; o estofo energético pessoal; o suporte energético dos amparadores; a primener do compléxis; o fenômeno parapsíquico enquanto elucidador e motivador
da ação necessária; o Curso Intermissivo (CI) enquanto ambiente otimizado para o planejamento
dos autesforços a serem realizados na próxima vida intrafísica; a autabnegação cosmoética enquanto tema de aula do Curso Intermissivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos autesforços em prol dos outros; o sinergismo patológico autovitimização–dramatização dos autesforços; o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo antivitimização-racionalidade.
Principiologia: o princípio do esforço pessoal evolutivo; o megaprincípio de nada substituir o esforço pessoal; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da evolução consciencial; o princípio do relaxe e aproveite; o princípio de não brigar com os fatos.
Codigologia: o código pessoal de priorização evolutiva; os códigos da autogestão e autorreeducação consciencial.
Teoriologia: o predomínio da vivência (99%) sobre a teoria (1%); a teoria da Escala
Evolutiva das Consciências; a teoria da evolução consciencial por meio de autesforços; a teoria
do fluxo de experiência ótima (flow) de Mihaly Csikszentmihalyi (1934–).
Tecnologia: a técnica da desdramatização emocional; a técnica do trinômio motivação-trabalho-lazer; a técnica da proéxis; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da escrita de verbete
conscienciológico; a técnica da exaustividade; a técnica dos 50 dicionários; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da descatastrofização.
Voluntariologia: o voluntariado teático da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: o efeito negativo da indisciplina; o efeito patológico da procrastinação;
o efeito nosográfico da dramatização; o efeito da preguiça mental bloqueando os chacras encefálicos; o efeito estagnador do umbilicochacra bloqueado; o efeito da expectativa irrealista; o efeito neutralizador de o erro levar à necessidade de refazer o trabalho; o efeito positivo da teática
no autesclarecimento e autodesdramatização; o efeito benéfico do autodesassédio a partir da
prática; o efeito da ampliação da abordagem intrafísica para extrafísica e multidimensional nas
decisões; o efeito da aplicação do megatrafor; o efeito do autodesassédio mentalsomático aumentando o fôlego intelectual; o efeito do resultado assistencial na automotivação; o efeito do
cumprimento proexológico na manutenção dos autesforços.
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Neossinapsologia: as neossinapses sadias; as neossinapses decorrentes da autorreflexão geradoras da desdramatização.
Ciclologia: o ciclo desdramatização do autesforço–automotivação–retomada da tarefa;
o ciclo patológico autesforço desmedido–exaurimento consciencial–evitação de neoautesforço;
o ciclo ação supervisionada–aprendizado–autonomia de ação; o ciclo reflexão-decisão-consecução; o ciclo decidir-planejar-executar-avaliar exigindo esforço contínuo; o ciclo análise-síntese;
a evitação da quebra do ciclo do autesforço continuado; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP)
necessário para o autodesenvolvimento; o ciclo evolutivo do princípio consciencial ao serenismo.
Enumerologia: a perseverança; a realização contínua; as rotinas úteis; o autocontrole;
o autodomínio; o autodiscernimento; a melhoria do autodesempenho. A desdramatização do autesforço não é desleixo; a desdramatização do autesforço não é perfeccionismo; a desdramatização do autesforço não é boavidismo; a desdramatização do autesforço não é workaholism; a desdramatização do autesforço não é fuga da responsabilidade; a desdramatização do autesforço
não é trabalho sem satisfação pessoal; a desdramatização do autesforço não é atalho.
Binomiologia: o binômio esforço-sucesso; o binômio produção planejada–produção realizada; o binômio foco no problema–foco na solução; o binômio autesforço–genialidade evolutiva; o binômio autempenho-autodisponibilidade; o binômio produção-evolução; o binômio compreensão da realidade inexcluível–desdramatização do autesforço.
Interaciologia: a interação discernimento-vontade; a interação autorganização-profilaxia; a interação aportes existenciais–autesforços; a interação tecnologia–esforço pessoal.
Crescendologia: o crescendo autesforço primário–autesforço maduro; o crescendo patológico frustração-prostração-depressão; o crescendo autesforço aflitivo–autesforço sereno.
Trinomiologia: o trinômio esforço-empenho-dedicação; o trinômio volição-intenção-autorganização; a otimização de esforços no trinômio reflexão profilática–decisão antecipada–
–ação imediata.
Polinomiologia: o polinômio esforço físico–esforço energético–esforço emocional–esforço mental.
Antagonismologia: o antagonismo esforço imaginário / esforço real; o antagonismo
autesforço produtivo / autesforço antievolutivo; o antagonismo empenho automotivado / empenho vitimizado; o antagonismo autesforço assistencial / cobrança da taxa afetiva; o antagonismo
egovisão / multivisão; o antagonismo esforço pessoal / hedonismo; o antagonismo esforço pessoal / acomodação; o antagonismo trabalho forçado / trabalho autodecidido; o antagonismo escolha em ajudar / sentimento de exploração.
Paradoxologia: o paradoxo de vivenciar circunstâncias desfavoráveis mantendo automotivação para o esforço; o paradoxo de o resultado da aplicação dos autesforços ser motivação
para aplicar novos autesforços; o paradoxo de a obtenção do prazer exigir autesforço; o paradoxo de o autesforço mínimo poder produzir grandes resultados; o paradoxo de o erro exigir mais
esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo; o paradoxo de quanto mais a consciência
evolui, amplia responsabilidades e diminui o sofrimento na aplicação do autesforço.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a contraposição à lei do esforço mínimo; a reversão
à lei de Gerson; a lei da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a evoluciofilia; a recinofilia; a raciocinofilia; a voliciofilia; a priorofilia;
a disciplinofilia; a teaticofilia; a praticofilia; a laborfilia.
Fobiologia: o medo de não conseguir alcançar o objetivo.
Sindromologia: a superação da síndrome de Gabriela; a evitação da síndrome da autovitimização; a terceirização de autesforços na síndrome de Rapunzel; a supressão da síndrome da
pré-derrota; a autossuperação da síndrome de burnout.
Maniologia: a evitação da mania de reclamar; o abrir mão da mania de dramatizar;
a evitação da mania de querer ser supermulher e / ou super-homem.
Mitologia: a condenação ao esforço inútil no mito de Sísifo; o mito de o esforço ser sofrimento; o mito de a assistencialidade substituir o autesforço reciclogênico; o mito da fórmula
pronta; o mito da autevolução sem autesforço.
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Holotecologia: a psicossomatoteca; a discernimentoteca; a tecnoteca; a experimentoteca; a laboroteca; a proexoteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Psicossomatologia; a Dramatologia;
a Autoconscienciometrologia; a Autovoliciologia; a Autorrecexologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autopriorologia; a Autoprofilaxiologia; a Autoproexologia; a Interassistenciologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin dramática; a conscin emocional; a conscin pessimista; a conscin
autovitimizada; a conscin escravizada; a conscin defasada; a conscin otimista; a conscin motivada; a conscin autesforçada; a conscin operosa; a conscin empreendedora evolutiva; a conscin resiliente; a conscin autorreeducada; a conscin antiemocional; a conscin lúcida; o ser desperto;
a minipeça interassistencial.
Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o completista; o proexista; o proexólogo; o escritor; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o disciplinado; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a completista; a proexista; a proexóloga; a escritora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a disciplinada; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a personagem Cinderela.
Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens laborator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens voluntarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: desdramatização elementar do autesforço = a realização sem drama das
tarefas diárias sem reflexão sobre as ações empreendidas; desdramatização avançada do autesforço = a realização serena das tarefas diárias de maneira lúcida, discernida, racional e com bom
humor.
Culturologia: a cultura da pressa; a cultura da produtividade; a cultura da Era Industrial separando trabalho e satisfação; a cultura do maior esforço evolutivo; a cultura patológica
da dramatização; a cultura da racionalidade.
Trafarologia. Sob a ótica da Antidiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22 trafares e expressões relacionadas à postura de dramatização, interferentes na vontade, decisão e qualidade do esforço pessoal:
01. Antiautoposicionamento. A dificuldade em dizer não. Mais trabalho ainda? Sempre sobra para mim! Vou fazer, mas será a última vez!
02. Autapriorismose. A preconcepção de ser incapaz de realizar a atividade. Isto é muito para mim! Não sei fazer isto! Não dou conta deste serviço!
03. Autengano. O enfastiamento e abandono da tarefa enquanto evitação do enfrentamento. Cansei desta atividade! Agora preciso fazer outras coisas!
04. Autodefasagem. A repercussão emocional pela ausência de fôlego energético. Não
aguento mais! Estou enjoada! Tenho vontade de chorar!
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05. Autodesorganização. A ansiedade e a exacerbação emocional pela ineficiência na
aplicação da atenção dividida e autorganização. Tenho tanto a fazer! Não há tempo!
06. Autofuga. A desistência na primeira dificuldade encontrada na atividade. É muito
difícil! Não vou mais fazer!
07. Autoindisponibilidade. A falta de disponibilidade pessoal enquanto má vontade ou
autocorrupção. Tudo isso a ser feito? Não vai dar para fazer isso, estou muito ocupado!
08. Autossabotagem. A fixação inútil na vergonha ou culpa pela vontade fraca e autocorrupção. De novo não fiz o devido! Me esforço, me esforço e não consigo me autossuperar,
não adianta!
09. Autossubmissão. O autossacrifício, pela submissão irrefletida drenando as energias
conscienciais. Coitado de mim, quanto trabalho! Eu mereço este fardo pesado!
10. Autovitimização. O sentimento de injustiça e exploração, aniquilando a satisfação
pessoal na realização das tarefas. Só eu preciso me esforçar! Não acredito estar fazendo isto
enquanto os outros se divertem! Só faço, se eles fizerem!
11. Comodismo. A preguiça para iniciar e manter as ações. Novo desafio evolutivo? Vai
dar muito trabalho! Só de pensar cansa!
12. Distorção. O sentimento de improdutividade, impotência e sofrimento, devido ao
foco no resultado e não no aprendizado. Faço, faço e nunca acaba este trabalho! Estou enxugando gelo!
13. Dramatização. A dramatização quando o trabalho exige ser refeito. Tenho de fazer
tudo de novo!
14. Egocentrismo. A exacerbação das dificuldades e dos problemas pessoais a serem
superados, devido ao foco no próprio umbigo. No meu caso, ter de fazer isto, será muito pior!
As coisas para mim sempre são difíceis!
15. Expectativa. A frustração devido à expectativa exacerbada quanto aos resultados
em comparação ao tempo de empenho necessário para preparação da atividade. Viu só! Fiz, fiz,
fiz e para nada? Para esses 5 minutos, não vale a pena! O esforço é muito grande!
16. Gersismo. A tentativa de delegar a atividade, ao constatar o nível de esforço exigido
pela tarefa. Você faz isso para mim? É rapidinho!
17. Hedonismo. A falta da vivência do trinômio motivação-trabalho-lazer. Preferia estar fazendo algo mais prazeroso!
18. Infantilismo. O desejo irrealista do bônus sem o ônus. Eu não quero fazer! Por qual
motivo tenho de fazer isso?
19. Intolerância. A impaciência quanto ao ritmo de trabalho dos componentes do grupo. Desse jeito nunca vai acabar este trabalho! Já fiz tudo isso e vocês aí ainda?
20. Perfeccionismo. A insatisfação pessoal, perpetuada pelos altos parâmetros de realização da tarefa. Por maior esforço feito, nunca será bom o suficiente! Não adiantou para nada!
21. Pessimismo. O medo da pré-derrota, impedindo a autexperimentação. E se não der
certo? De nada adianta! Melhor nem tentar! De nada valerá tanto esforço!
22. Vaidade. A distorção na análise de atividades ou interações a serem efetuadas, pelo
preconceito e orgulho, considerando-as de menor valia. Imagine! Eu fazendo isto!
Traforologia. Sob enfoque da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 17 exemplos de atitudes e posturas intraconscienciais facilitadoras da aplicação desdramatizada do esforço pessoal:
01. Assistencialidade. A priorização assistencial a partir do foco no assistido.
02. Autaprendizado. A valorização do aprendizado, motivador à continuidade dos autesforços.
03. Autocontrole. A utilização do autocontrole emocional em meio à extrapauta.
04. Autodeterminação. O emprego da autodeterminação a partir do estabelecimento de
metas proexológicas.
05. Autodisposição. A disponibilidade íntima na aplicação do esforço, ao considerar
o valor evolutivo da tarefa.
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06. Autenfrentamento. A opção do autenfrentamento perante os desafios da autopesquisa.
07. Automotivação. A conquista da automotivação gerada pela aplicação do autesforço.
08. Autoponderação. O emprego da ponderação na aplicação do autossacrifício cosmoético.
09. Autorreflexão. O aprofundamento da autorreflexão sobre as reações holossomáticas
pessoais frente ao esforço, reciclando-as através do autodiscernimento e lógica evolutiva.
10. Autorrendimento. A conquista da produtividade através da automotivação.
11. Autorganização. O aumento da autorganização evitando os excessos, na aplicação
dos autesforços, ao modo de queimar a vela pelas duas pontas.
12. Dedicação. A opção pelo esmero, completude e detalhismo na realização de tarefas
cotidianas.
13. Maturidade. A conquista da maturidade refletida no exercício do esforço sereno.
14. Objetividade. O foco centrado no resultado sem deixar a análise cosmoética em todas as fases do trabalho.
15. Proatividade. A visão realista do volume de autesforço a ser empregado na realização da tarefa evitando futuros problemas.
16. Prospecção. A projeção realista e detalhista dos benefícios hauridos pela atividade
cosmoética.
17. Voliciolina. A ampliação da força de vontade a partir da autexperimentação.
Terapeuticologia. Pelos critérios da Raciocinologia, promover a avaliação racional dos
empenhos pessoais e redefinir o pejorativo conceito pessoal de autesforço, pode gerar a desdramatização, mesmo do esforço compulsório, repetitivo e inevitável.
Evoluciologia. O autesforço é contínuo e inerente à evolução consciencial. Empregado
com criticidade é oportunidade de aprendizado, autoqualificação e autavaliação da interassistencialidade efetiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desdramatização do autesforço, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autenfrentamento do incômodo: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
05. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
08. Conscin poliqueixosa: Autovitimologia; Nosográfico.
09. Desdramatização: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Drama: Dramatologia; Neutro.
11. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
12. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
13. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
14. Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.
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A COMPREENSÃO E APLICAÇÃO RACIONAL DO AUTESFORÇO, ENQUANTO REEDUCAÇÃO E APRENDIZADO EVOLUTIVO, GERA SATISFAÇÃO PESSOAL, AUTOMOTIVAÇÃO
PARA O TRABALHO E RENTABILIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe empregar os autesforços de maneira racional e automotivada, sem dramas e sofrimentos? Utiliza parâmetros cosmoéticos nos desempenhos
pessoais, na evitação de problemas futuros?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamentos na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 33 e 34.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
1.037.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 112, 191,
494, 539, 561, 634 e 752.
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DESEMBARAÇO INTELECTUAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desembaraço intelectual é a qualidade, condição avançada, estado, característica ou reação natural da conscin, homem ou mulher, para encarar as coisas, ideias, neoconstructos, fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, realidades, pararrealidades, consciências
e objetos, em geral, do Cosmos, com racionalidade, lógica, linearidade ortopensênica e liberdade
nos atos, condutas, comportamentos, posturas, atitudes, abordagens e posicionamentos dentro da
multidimensionalidade consciencial, da Proxêmica e da Cronêmica.
Tematologia. Tem central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação;
oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O segundo prefixo en procede também do idioma Latim, in, ―em, a, sobre; superposição; aproximação; justaposição; introdução;
transformação‖. A palavra baraço provém provavelmente do idioma Árabe, marasa, ―corda‖.
O termo desembaraço surgiu no Século XIV. O vocábulo intelectual vem do idioma Latim, intellectualis, ―relativo à inteligência‖. Apareceu no mesmo Século XIV.
Sinonimologia: 1. Desembaraço consciencial. 2. Desenvoltura consciencial. 3. Desembaraço psíquico. 4. Desobstrução intelectual. 5. Flexibilidade autopensênica. 6. Extroversão
mentalsomática. 7. Decidofilia. 8. Atacadismo consciencial.
Neologia. As duas expressões compostas minidesembaraço intelectual e maxidesembaraço intelectual são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Inibição intelectual. 2. Embaraço psíquico. 3. Entorpecimento intelectual. 4. Inflexibilidade autopensênica. 5. Introversão mentalsomática. 6. Timidez expositiva.
7. Decidofobia. 8. Abulia intelectual. 9. Varejismo consciencial.
Estrangeirismologia: o neomodus faciendi; o know-how; a open mind; a dissecção do
core.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a retilinearidade ortopensênica; a flexibilidade autopensênica; a exposição dos autopensenes.
Fatologia: o desembaraço intelectual; a coragem intelectual; a autoconfiança intelectual; a eumatia intelectual; a bagagem intelectual; a autorganização intelectual; a pujança intelectual; a holomaturidade intelectual; o tirocínio intelectual; o abertismo intelectivo vivido; a intelecção; o ponteiro consciencial; o escrutínio; o descortino pessoal; a autocoordenação das ideias;
a extroversão mentalsomática; a profundidade das observações; as leituras pessoais; o autodidatismo; a fluência da exposição pessoal; o abertismo consciencial; a mentalidade aberta; o capital
mentalsomático pessoal; as palavras-chave; a maleabilidade das argumentações; a didática expositiva; a apreensão dos temas; o atilamento; a percuciência; o taquipsiquismo; a dinâmica administrativa dos conceitos; o coloquialismo; a urdidura dos argumentos; a eloquência; o debate útil;
a tertúlia conscienciológica; a estratégia das abordagens pesquisísticas; a logística do enfoque
técnico; o ordenamento das considerações; a educação erudita; os pontos de vista plurais; a identificação do problema de pesquisa; a condição da visão curva; a visão atrás do morro; a garimpagem do neoconstructo no contexto sob análise.
Parafatologia: a sinalética parapsíquica pessoal; a hiperacuidade; a autoparapercepciologia; a simulcognição; o emprego da Central Extrafísica da Verdade (CEV); o neonível das ar-
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gumentações; a cosmovisão pessoal; a concriatividade; a tridotalidade consciencial; a intelectualidade panorâmica; a maxiproéxis intelectual.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: o crescendo efemeroteca-Holoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia;
a Intencionologia; a Ortopensenologia; a Autodecidologia; a Cogniciologia; a Criteriologia; a Autocoerenciologia; a Argumentologia; a Comunicologia; a Dialética; a Hermenêutica; a Refutaciologia; a Confrontologia; a Conteudologia; a Cosmovisiologia; a Multiculturologia; o Universalismo; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a classe dos intelectuais; a comunidade dos heterocríticos; o corpo docente
do educandário evoluído; a intelligentsia de linha específica do conhecimento; o ser desperto.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o agente retrocognitor; o conscienciômetra; o intermissivista; o inversor assistencial; o maxidissidente; o ofiexista; o proexólogo; o reciclante existencial; o pesquisador; o debatedor; o agitador intelectual; o tertuliano; o gestor intelectual; o produtor de conhecimento; o raciocinador imparcial; o estoquista intelectual.
Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a agente retrocognitora; a conscienciômetra; a intermissivista; a inversora existencial; a maxidissidente; a ofiexista; a proexóloga; a reciclante existencial; a pesquisadora; a debatedora; a agitadora intelectual; a tertuliana; a gestora intelectual; a produtora de conhecimento; a raciocinadora
imparcial; a estoquista intelectual; as participantes do Clube das Escritoras.
Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens expeditus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesembaraço intelectual = a explicitação heterocrítica, pública e verbal da leitura do livro técnico; maxidesembaraço intelectual = a defesa bem-articulada na demonstração da neo-hipótese concebida pessoalmente.
Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
lógica, 10 trafores capazes de embasar melhor a conduta intelectualmente desembaraçada do homem e da mulher lúcidos:
01. Análise: a busca da síntese e das conclusões relativas, mesmo temporárias.
02. Atacadismo consciencial: a postura além do varejismo da mediocridade e da robéxis.
03. Cosmovisiologia: a bissociação; a associação de ideias; as intercorrelações; as multidisciplinaridades.
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04. Detalhismo: a demanda da exaustividade no contexto (Proxêmica) e no momento
evolutivo (Cronêmica).
05. Experienciologia: quanto mais idosa e traquejada a pessoa na lida com as ideias,
maior pode ser o desembaraço intelectual.
06. Megafocagem: a pontualidade factual; o buzilis; o nó górdio.
07. Memoriologia: a Holomnemônica; o dicionário cerebral, analógico, poliglótico.
08. Neofilia: o posicionamento permanente além da neofobia, da apriorismose e da paleopensenidade.
09. Priorologia: o relevante consensual quanto às utilidades evolutivas racionais em favor de todos.
10. Taquipsiquismo: a dinâmica da intelecção; a elaboração intelectiva instantânea;
a hiperacuidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desembaraço intelectual, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
03. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
06. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
10. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DO DESEMBARAÇO INTELECTUAL REVELA
A EXCELÊNCIA DA FORÇA PRESENCIAL PESSOAL, O NÍVEL DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA E O EQUILÍBRIO DA
ARTICULAÇÃO GERAL DO MICROUNIVERSO DA CONSCIN.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual
patamar você se situa quanto ao desembaraço intelectual? Você vem dinamizando tal postura?
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DESENREDAMENTO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desenredamento é o ato ou efeito de desenredar ou de desfazer os enredamentos dos enleamentos e grilhões entre as realidades, consciências e objetos fortemente cingidos ou imantados, impedidores da dinâmica da evolução da consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. O segundo prefixo en deriva do mesmo idioma Latim, in, ―em; a; sobre; superposição;
aproximação; introdução; transformação‖, e este da raiz do idioma Indo-europeu, en, ―no interior
de‖. A palavra rede procede também do idioma Latim, rete, ―teia (de aranha); rede; laço; sedução‖. Surgiu no Século XIII. O termo desenredar apareceu no Século XVI. O sufixo mento provém igualmente do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos.
Sinonimologia: 1. Desenredo. 2. Desenrascamento. 3. Desembaraçamento.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo desenredamento: desenredada; desenredado; desenredador; desenredante; desenredar; desenredável; desenredo.
Neologia. As duas expressões compostas desenredamento intrafísico e desenredamento
parapsíquico são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Enredamento. 2. Enrascamento. 3. Embaraçamento.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Experimentarium; a coniunctio; a aura popularis; a awareness afetiva; a amicability; o attachment; a friendship; a amitié amoureuse.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autoconvivialidade em geral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia Evolutiva; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização libertadora.
Fatologia: o desenredamento; o ato de desenredar; o descarte dos enleamentos e travões
da vida pessoal; o abertismo consciencial livre; o desenleio; o epílogo; a solução.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o emprego das energias conscienciais no desenredamento dos travões na vida intra e extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos acertos entre as pessoas afins.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da
convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração entre os
afins; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; as amarrações interconscienciais da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas
à convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; a técnica de mais 1 ano de vida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla
evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os
efeitos da racionalidade cosmoética nas autodeslavagens cerebrais; o efeito obscurecedor da
imaginação apriosionada às irracionalidades.
Neossinapsologia: as neossinapses esclarecedoras geradas pela tares.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: as teias mentais; as teias informativas; as teias conceituais; as teias
conscienciais; as teias factuais; as teias parafenomênicas; as teias vivenciais.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio motivação pessoal–motivação
grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binômio cognoscível-incognoscível.
Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os
parceiros da dupla evolutiva; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação
entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação convergência-divergência;
a interação autodesassédio-heterodesassédio.
Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisístico; o crescendo Patologia Pessoal-Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar.
Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio
mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio perceptível-compreensível-desenredável.
Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífera / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo
amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade
/ namoro; o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo sistema funcional / sistema disfuncional.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Duplologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;
a Evoluciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia;
a Autofocologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convivator; o Homo sapiens
conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens plenus; o Homo sapiens proexologus;
o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens amicator; o Homo
sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: desenredamento intrafísico = o ato ou efeito de desenredar ou de desfazer os enredamentos dos enleamentos e grilhões entre as realidades, consciências e objetos fortemente cingidos ou imantados na vida humana, impedidores da dinâmica da evolução da consciência; desenredamento parapsíquico = o ato ou efeito de desenredar ou de desfazer os enredamentos
dos enleamentos e grilhões entre as realidades, consciências e objetos fortemente cingidos ou
imantados quanto às manifestações parapsíquicas, impedidores da dinâmica da evolução da consciência.
Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura da transparência.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 10
categorias de desenredamentos básicos na vida consciencial:
01. Desenredamento comunicativo: a explicitação máxima da mensagem.
02. Desenredamento contextual: o desembaraço de conjuntura confusa.
03. Desenredamento didático: o aclaramento de conceitos na prática educativa.
04. Desenredamento emocional: a libertação de padrões sentimentais patológicos.
05. Desenredamento factual: a associação de evidências compondo panorama realista.
06. Desenredamento grupocármico: o desvencilhamento de redes conscienciais
doentias.
07. Desenredamento intraconsciencial: o enfrentamento de recins cirúrgicas.
08. Desenredamento parafenomênico: o deslindamento de conteúdo paraperceptivo.
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09. Desenredamento pensênico: a retilinearização da autopensenidade.
10. Desenredamento pesquisístico: a elucidação de neorrealidades.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desenredamento, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
03. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
04. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
05. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
07. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
08. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
09. Completude consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
11. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
12. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
14. Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
15. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.

O ATO OU EFEITO DE DESENREDAR OU DE DESFAZER
OS ENREDAMENTOS DOS GRILHÕES ENTRE AS REALIDADES, CONSCIÊNCIAS E OBJETOS, DESAFIA A CONSCIN
LÚCIDA EM FACE DA MARCHA EVOLUTIVA INEVITÁVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promove o desenredamento geral na própria
existência? Desde quando?
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DESENVOLVIMENTO DA AFETIVIDADE
(GRUPOCARMOLOGIA)

FILIAL

I. Conformática
Definologia. O desenvolvimento da afetividade filial é o aprimoramento, progresso, cultivo e expansão do sentimento saudável de interesse pelos pais, expresso em atos ou gestos amáveis, cordiais e de afeição.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição;
falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade; afastamento; supressão‖. O vocábulo envolver deriva também do idioma Latim, involvere, ―rolar sobre; enrolar; enroscar; esconder‖. Surgiu no Século XIV. O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo desenvolvimento apareceu no Século XV. A palavra afetividade provém do idioma Latim Tardio, affectivus, ―que exprime desejo; afetivo‖. Surgiu no Século XVII. O vocábulo filial procede do idioma Latim, filialis, ―filial‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Avanço da afetividade filial. 2. Crescimento do sentimento saudável
aos pais. 3. Desamarração da afetuosidade filial. 4. Destravamento do afeto aos pais. 5. Incremento do interesse afetivo filial. 6. Progressão do afeto aos pais.
Neologia. As duas expressões compostas desenvolvimento da afetividade filial primária
e desenvolvimento da afetividade filial avançada são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Desafeição filial. 2. Imaturidade afetiva filial. 3. Indiferença afetiva
filial. 4. Negligência do afeto aos pais. 5. Travamento da afetividade filial.
Estrangeirismologia: o background emocional; o desenvolvimento da afetividade filial
step-by-step; o timing evolutivo; o upgrade afetivo; os insights.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência do sentimento elevado.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, em ordem alfabética, relativas ao tema:
1. “Afeição. O mais lúcido é termos afeição pelas consciências independentemente dos
méritos delas”.
2. “Afetividade. Existe afetividade pura mesmo sem perfeição e sem entusiasmo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da afetividade filial madura; o holopensene da comunicação não violenta; a distorção cognitiva produzindo patopensenes impeditivos das trocas
afetivas sadias; a reeducação pensênica; o holopensene da comunicabilidade assistencial; o holopensene da convivialidade sadia; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene da
Cuidadologia; o holopensene da pacificidade anticonflitiva; os ternopensenes; a ternopensenidade; os maternopensenes; a maternopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o desenvolvimento da afetividade filial; a aceleração da evolução consciencial conjunta; a acumulação de lições e acertos evolutivos no desenvolvimento da afetividade filial;
a autodesassedialidade; a compreensão do contexto; a razão acima da emoção; a recomposição
grupocármica alcançada por meio das reconciliações; a relação de interdependência; a resolução
dos conflitos entre pais e filhos com o uso do discernimento e da razão; a superação das dependências; as concessões mútuas e redução de exigências; o abertismo à aprendizagem; o aprendizado e a compreensão com base na biografia e mesologia dos pais; o desenvolvimento da visão autocrítica nas interações; o respeito às diferenças promovido pelo abertismo consciencial; a abstenção de inversão de papéis entre pais e filhos; a ausência de ressentimento; a cura das fissuras
emocionais; a eliminação da desafeição filial; a exclusão da infantilidade na interrelação filial;
a ultrapassagem dos gargalos conviviais; as omissões deficitárias gerando interprisões grupocár-
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micas; as omissões superavitárias promovendo o menor dos males; o abandono de tabus e preconceitos nas relações interpessoais; o ato de abrir mão de cobranças; o adoecimento ou dessoma de
membro da família suscitando reciclagens cirúrgicas no grupocarma; o autenfrentamento das dificuldades afetivas; o controle da impulsividade; a autodeterminação realizadora; a desconstrução
das posturas cristalizadas abrindo espaço para a renovação das relações familiares; a evitação da
pusilanimidade; a mudança das interpretações negativas dos fatos do cotidiano; a redução das carências afetivas, intelectuais e econômico-financeiras em relação aos pais; a troca de experiências
afetivas sadias; as autossuperações alcançadas pela utilização dos trafores; o ato de sanar as malquerenças; o perdão para a autolibertação; o uso da criatividade para superar as crises; a Higiene
Consciencial; as atitudes positivas perante a vida; as lembranças saudáveis valorizadas; o advento
do predomínio intraconsciencial dos sentimentos elevados; o amor construído entre pais e filhos;
o amor inato entre pais e filhos; o ato de estar presente; o ato de saber ouvir; o bom humor; o respeito aos pais; a gratidão incondicional aos pais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a afetividade avançada nas práticas interassistenciais da tenepes; as autorreciclagens favorecendo a confiança na
multidimensionalidade; a prontidão na iscagem desassediadora; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a valorização dos insights de amparadores extrafísicos; as projeções semiconscientes; o acoplamento com o amparador extrafísico nas atuações interassistenciais; o parapsiquismo
vivenciado através de assimilações, intuições, fenômenos; os paravínculos afetivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos autesforços evolutivos.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da convivialidade sadia propiciando o autodesassédio nas interrelações; o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica fundamentando a necessidade das
reconciliações; o princípio saber dar e saber receber; o princípio de ninguém evoluir sozinho;
o princípio essencial da megafraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto exercício da afetividade
diária estendida a todos; o código de valores pessoais renovados.
Teoriologia: a teoria da boa convivência; a teoria da evolução consciencial pelos autesforços na superação dos gargalos evolutivos.
Tecnologia: a aplicação da técnica da desdramatização emocional produzindo o autodiscernimento nas interrelações; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da tenepes; a técnica de viver coerentemente; a técnica de viver evolutivamente; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica de colocar-se no lugar do outro.
Voluntariologia: as autorreciclagens promovidas pelo trabalho voluntário em Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível
da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos da afetividade na minimização das carências energéticas; os efeitos do amadurecimento afetivo filial; o efeito potencializador da evolução intercooperativa.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas pela melhoria das relações afetivas.
Ciclologia: o ciclo da reeducação afetiva; o ciclo erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o ciclo encontros-desencontros-reencontros.
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Enumerologia: a gratidão pela educação recebida; o reconhecimento pelos aportes recebidos; o entendimento pelas repreensões recebidas; a apreensão dos exemplos recebidos; o sentimento de segurança pela proteção recebida; a confiança nos esclarecimentos recebidos; a retribuição pela afetividade recebida.
Binomiologia: o binômio adversidade-superação; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio diálogo-confiança; o binômio empatia-afetividade; o binômio experiência-aprendizagem; o binômio (ideal) compartilhar amparadores–anular assediadores; o convívio
sadio pelo binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação mãe-filho(a); a interação pai-filho(a); a interação necessidades mútuas–respeito mútuo; a interação vontade-intencionalidade na construção dos vínculos
afetivos.
Crescendologia: o crescendo gradativo da melhoria na relação filial.
Trinomiologia: o trinômio bons pensamentos–bons sentimentos–boas energias conscienciais (ECs) nas interrelações; o trinômio desrepressão-desinibição-diálogo; o trinômio disponibilidade-paciência-perseverança.
Polinomiologia: o polinômio disposição–reconciliação–liberdade–paz interior; o polinômio reeducação-respeito-afeto-amor.
Antagonismologia: o antagonismo ganho secundário / ganho evolutivo na interação filial; o antagonismo monovisão / cosmovisão influenciando a qualidade das relações interconscienciais; o antagonismo neofobia / neofilia.
Paradoxologia: o paradoxo de a doença poder desencadear a aproximação afetiva saudável.
Politicologia: a assistenciocracia; a pacienciocracia.
Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a familiofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a amparofobia; a conviviofobia; a energofobia; a familiofobia; a fraternofobia; a neofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do atraso evolutivo; a eliminação da síndrome
da imaturidade consciencial na relação filial; a extinção da síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania de querer decidir em função do outro; a mania de se achar autossuficiente; a mania de viver só; a mania do escondimento emocional.
Mitologia: o mito da afetividade espontânea, natural e sem autesforço; o mito da incapacidade de novas sinapses referentes ao desenvolvimento da afetividade filial.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a discernimentoteca; a convivioteca; a evolucioteca;
a interassistencioteca; a proexoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Amparologia; a Assistenciologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Psicossomatologia; a Reeducaciologia; a Vinculologia; a Vivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin afetiva; a conscin automotivada; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o pré-serenão vulgar.
Masculinologia: o pai; o filho administrador cosmoético; o filho cuidador afetivo; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conviviólogo; o reeducador; o exemplarista; o reciclante existencial;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a mãe; a filha administradora cosmoética; a filha cuidadora afetiva;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a compassageira evolutiva;
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a completista; a comunicóloga; a convivióloga; a reeducadora; a exemplarista; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desenvolvimento da afetividade filial primária = a realizada com base no
aprendizado mútuo, considerando apenas a visão intrafísica das interrelações; desenvolvimento da
afetividade filial avançada = a realizada com base no aprendizado mútuo, considerando a visão
multidimensional das interrelações.
Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna.
Experimentologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 condições básicas a serem vivenciadas, pela conscin lúcida, homem ou mulher, de
acordo com o desenvolvimento da afetividade filial:
1. Acolhimento: fazer contato com os olhos; cumprimentar com beijo; dar abraço; sorrir; fazer elogio aos pais.
2. Bom-humor: rir com os pais.
3. Confiança: ser a pessoa com quem os pais possam contar.
4. Conselho: pedir conselhos, sem levar problemas.
5. Conversa: iniciar conversa, por exemplo, sobre o ambiente; pedir orientação com base no conhecimento e / ou vivência dos pais.
6. Disponibilidade pessoal: estar preparado para dedicar tempo e energia, se os pais
precisarem de ajuda.
7. Equilíbrio: manter o equilíbrio entre saber falar, saber escutar e saber silenciar.
8. Persistência: ter outros encontros para conversar, ler, sentar-se lado a lado; fazer coisas juntos.
9. Sinceridade: dizer o pensado sobre as decisões dos pais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desenvolvimento da afetividade filial, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Alienação parental: Interprisiologia; Nosográfico.
02. Antipodia consanguínea: Antipodismologia; Nosográfico.
03. Competitividade grupocármica: Competiciologia; Nosográfico.
04. Convivência familiar sadia: Conviviologia; Homeostático.
05. Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
06. Currículo parental: Cuidadologia; Neutro.
07. Educação traforista: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Exemplarismo assistencial familiar: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Família consanguínea: Evoluciologia; Neutro.
10. Hipoxia afetivo-familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
11. Interrelação pai-filho: Grupocarmologia; Neutro.
12. Maternagem racional: Maternologia; Neutro.
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13. Maternidade amaurótica: Antimaternologia; Nosográfico.
14. Síndrome do abandono parental: Anticonviviologia; Nosográfico.
15. Síndrome do canguru: Parapatologia; Nosográfico.

AO INVÉS DE COBRAR DOS GENITORES DETERMINADAS
ATITUDES OU COMPORTAMENTOS, VALE EMPENHAR-SE
NO DESENVOLVIMENTO DA AFETIVIDADE FILIAL, COM
DISCERNIMENTO, TEÁTICA E EXEMPLOS COSMOÉTICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como administra o egocarma objetivando o desenvolvimento da afetividade filial? Tem conseguido adaptar-se cosmoeticamente para ampliar
o saldo positivo na relação com os genitores?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 56.

I. P.

Enciclopédia da Conscienciologia

8330

DESENVOLVIMENTO DA PACIFICAÇÃO
(PACIFISMOLOGIA)

ÍNTIMA

I. Conformática
Definologia. O desenvolvimento da pacificação íntima é a construção gradual do microuniverso consciencial equilibrado, a partir da vivência intrapsíquica da consciência, consigo própria e nas interrelações, sustentado no autoconhecimento perene, autodiscernimento e conduta
cosmoética, promovendo o crescendo do estado de homeostasia, fraternismo e universalismo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis, ―aumento; reforço; intensidade‖. A palavra envolver provém do mesmo idioma Latim, involvere, ―rolar sobre; enrolar; enroscar; esconder‖. O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo desenvolvimento apareceu no Século XV. A palavra pacificação deriva do idioma Latim, pacificatio, ―acomodamento; pazes; reconciliação; ação ou efeito
de pacificar-se; restabelecimento da paz‖. Surgiu no Século XVI. O termo íntima deriva igualmente do idioma Latim, intimus, ―o mais afastado; o mais profundo; o mais recôndito; o mais interior; completamente interior; o âmago; o mais secreto‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Ampliação da paz interior. 2. Incremento do equilíbrio interno.
3. Crescimento do apaziguamento interior. 4. Evolução da autoimperturbabilidade. 5. Aumento
da eutimia. 6. Progressão da harmonia íntima.
Neologia. As 4 expressões compostas desenvolvimento da pacificação íntima, desenvolvimento da pacificação íntima inicial, desenvolvimento da pacificação íntima intermediária e desenvolvimento da pacificação íntima avançada são neologismos técnicos da Pacifismologia.
Antonimologia: 1. Diminuição da tranquilidade íntima. 2. Declínio da serenidade pessoal. 3. Redução da autopacificação. 4. Decréscimo da homeostasia holossomática. 5. Autodescontentamento crescente. 6. Amplificação do conflito intrapsíquico.
Estrangeirismologia: o estado de inner peace; a peace of mind; o peacemaker; o locus
of control interno equilibrador; o modus vivendi em harmonia; a joie de vivre; o Pacificarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao crescendo da pacificidade pessoal.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paz: conquista pessoal. Pacificação, condição volitiva. A paz integra. Paz íntima: autolibertação.
Citaciologia: – A grande revolução na nossa geração é a descoberta de que os seres humanos, modificando as atitudes interiores das suas mentes, podem modificar os aspectos exteriores das suas vidas (William James, 1842–1910).
Proverbiologia: – Quando não existem inimigos interiores, os inimigos exteriores nada
podem contra você (provérbio africano). A reputação de mil anos pode ser determinada pelo
comportamento de uma única hora (provérbio japonês). Se remover pedra por pedra até mesmo
uma montanha será demolida (provérbio hindu).
Ortopensenologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Pacificação. Todas as personalidades que pensam em assistencialidade tendem à pacificação”.
2. “Paz. A paz do grupo evolutivo começa pela paz íntima de cada consciência”. ―Nem
a ressoma e nem a dessoma dão a paz à consciência. A paz é uma conquista íntima, cada vez
maior, dos autesforços da consciência, independentemente das tribulações, choques e entrechoques da evolução‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paz; o holopensene pessoal da reeducação para
a paz; o holopensene da Fraternologia; a pensenidade sadia diária; a depuração progressiva da au-
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topensenidade; o holopensene pessoal da autevolução consciente; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade.
Fatologia: o desenvolvimento da pacificação íntima; o senso de autopacificação; a paz
ao alcance de todos; o conflito como fenômeno de imaturidade consciencial; as práticas druídicas
pretéritas de apelo à paz nos mundos interno e externo; a herança milenar do oriente na busca de
bem-estar interior; a autorreflexão; o mindfulness como interface atual entre o Oriente e Ocidente;
o resultado das multiexistências; a vivência da paz de modo lúcido na Era Consciencial; o posicionamento pessoal da consciência como ponto de viragem evolutiva; a assunção da responsabilidade pessoal; o autodiscernimento funcionando ao modo de megalocus interno; a motivação de
ser agente do próprio processo evolutivo; o bem-estar interior da autorrenovação íntima; a autestima sadia construída e sustentada pela autopesquisa constante; a flexibilidade desenvolvida na vivência da impermanência; a autoconsciência como instrumento de compreensão da autossubjetividade e da relação com o mundo; a consciência plena a cada momento; a convergência dos atributos conscienciais para a instalação da acalmia; a predisposição apaziguadora; a autenticidade;
a hiperacuidade otimizada pela atenção panorâmica, aberta; a atenção aos estados íntimos; a identificação preventiva de pensamentos e emoções negativas evitando entrar em círculo vicioso automatizado; a lucidez necessária à desconstrução dos condicionamentos instalados ao longo das
múltiplas existências; a interinfluência dos veículos de manifestação no equilíbrio interno ou na
ausência dele; a identificação dos limites pessoais; o estado de harmonia independente das circunstâncias externas; a sustentabilidade da coerência pessoal; a não transferência da responsabilidade dos atos para a incoerência alheia; a escolha lúcida de não contribuir para os malentendidos
ou conflitos; a maturidade exemplarista de sobrepairar conflitos alheios; a serenidade de atravessar as adversidades inerentes à vida intrafisica; a opção pela comunicação assertiva; o contributo
das reconciliações no estado de acalmia; o bom humor; a autorreflexão cotidiana; a liberdade resultante do alinhamento com a autevolução; a minipeça lúcida atuante no maximecanismo da paz
global.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conexão com as
energias imanentes; as repercussões harmonizadoras do autorreferencial homeostático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o convívio equilibrado com a condição de isca interassistencial; o equilíbrio decorrente da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo gerado pela harmonização dos holopensenes; o sinergismo volição-intenção-realização; o sinergismo pacificação intraconsciencial–pacificação interconsciencial; o sinergismo autopacificação íntima–ampliação da interassistencialidade; o sinergismo decorrente da paz partilhada.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da descrença (PD); o princípio da paz enquanto responsabilidade íntima; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da maxifraternidade; o princípio do
Universalismo.
Codigologia: a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do Homo sapiens pacificus;
a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: as técnicas de autopesquisa; as técnicas de autorreflexão evolutiva; a técnica da constância cosmoética; a técnica da atenção plena; a técnica do sobrepairamento; a técnica do olhar traforista lúcido; o desenvolvimento da técnica de pensar antes de agir; a técnica de
circunscrever o conflito; a técnica de não pensar mal de si nem dos outros; a técnica do detalhismo; a técnica de identificação e desconstrução de pensamentos irracionais automatizados; a técnica da autopacificação a partir do pen; a técnica de colocar-se no lugar do outro; as técnicas de
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manutenção da homeostase holossomática; a técnica do Conscienciograma; as técnicas psicoterapêuticas e consciencioterapêuticas; a técnica de viver em paz consigo mesmo.
Voluntariologia: o exemplarismo anticonflitivo no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito libertador da acalmia interna como resultado da autopacificação;
o efeito halo da harmonia íntima na harmonização coletiva; os efeitos de refletir e agir de
maneira lúcida a partir das ortodecisões; o efeito apaziguador nas interrelações; o efeito harmonizador da pacificação íntima na resolução de conflitos; os efeitos positivos da recomposição
grupocármica no bem-estar íntimo; o efeito desintoxicante do estado de acalmia nos holopensenes pessoal e grupal; o efeito do equilíbrio pessoal reverberando na paz grupal; o efeito potencializador da paz íntima na interassistencialidade; os efeitos do estado interno de paz na otimização da autevolução; os efeitos permanentes do holopensene de paz.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir do estado de pacificação íntima da
consciência, consigo própria e nas interações.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo pessoal.
Enumerologia: a opção pela anticonflituosidade; o bem-estar intraconsciencial; a reflexão autopacificadora; o apaziguamento pessoal; a verbação autopacífica; a autossustentabilidade
pacífica; a pacificação intraconsciencial crescente.
Binomiologia: o binômio interioridade-exterioridade; o binômio autoafeto-fraternismo;
o binômio autocriticidade sadia–autotransformação; o binômio admiração-discordância; o predomínio da Paragenética sobre o binômio Genética-Mesologia; o binômio pacificismo-universalismo; o binômio foco interno–foco externo.
Interaciologia: a interação interaprendizagem-autodesenvolvimento; a interação autopesquisa-autorrenovação; a interação autopacificação-exemplarismo; a interação anticonflitividade–saúde consciencial; a interação equilíbrio pessoal–comunicação assertiva; a interação
grupal; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação Genética-Paragenética; a interação energia imanente (EI)–energia consciencial (EC).
Crescendologia: o crescendo da acalmia pessoal; o crescendo autodesassedialidade-homeostasia; o crescendo estar pacífico–ser pacífico.
Trinomiologia: o trinômio paz individual–paz grupal–paz coletiva; o trinômio autopacificação-autodiscernimento-anticonflitividade; o trinômio intracompreensão-intercompreensão-interassistência; o trinômio observação-vivência-maturação.
Polinomiologia: o polinômio autoconhecimento-autodiscernimento-autossuperação-autopacificação.
Antagonismologia: o antagonismo opção pela paz / opção pelo conflito; o antagonismo
defender a paz no mundo / estar em conflito pessoal; o antagonismo equilíbrio íntimo / bem-estar
apenas aparente; o antagonismo liberdade pessoal / desconforto íntimo.
Paradoxologia: o paradoxo de a acalmia íntima poder se desenvolver na adversidade;
o paradoxo de a paz universal estar subordinada à paz individual.
Politicologia: a autopesquisocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a verbaciocracia; a evoluciocracia; a pacifismocracia; a meritocracia; a serenocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na constância da acalmia; a lei do transformismo; a lei da impermanência; as leis da Seriexologia.
Filiologia: a paciofilia; a abertismofilia; a autopesquisofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a coerenciofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia; a serenofilia.
Fobiologia: a eliminação das fobias comprometedoras da acalmia interna.

Enciclopédia da Conscienciologia

8333

Sindromologia: a síndrome da imaturidade consciencial.
Maniologia: a mania de agir pelos instintos; a mania de viver em pseudopaz; a mania de
não assumir as rédeas da própria evolução.
Mitologia: o mito do isolamento no alto da montanha para alcançar a paz; o mito da
autevolução sem autesforço.
Holotecologia: a pacificoteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a recinoteca;
a comunicoteca; a maturoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Autoconscienciologia; a Autodiscernimentologia; a Descrenciologia; a Ortopensenologia; a Homeostaticologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência pacificadora; a conscin cosmoética; a conscin lúcida; a conscin ortocentrada; a conscin mediadora; a conscin serena; a isca humana lúcida; a conscin universalista; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o pesquisador;
o autodecisor; o reeducador o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a pesquisadora;
a autodecisora; a reeducadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; o comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a intelectual; a inversor existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; o projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocador de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
autodidacta; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desenvolvimento da pacificação íntima inicial = o contributo do bem-estar para o equilíbrio autossubjetivo; desenvolvimento da pacificação íntima intermediária
= o contributo para o equilíbrio intersubjetivo, a partir da harmonia pessoal; desenvolvimento da
pacificação íntima avançada = o contributo para o equilíbrio coletivo na reeducação para a paz.
Culturologia: a cultura de paz; a cultura da autopesquisa; a cultura da benignidade;
a cultura traforista; a cultura da cosmoeticidade; a cultura da Autodiscernimentologia; a cultura
da serenidade.
Balanço. No âmbito da Pacifismologia, eis 2 contrapontos básicos, interdependentes, para aferir o nível de maturidade consciencial:
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1. Intrapessoal: a vivência do conflito ou da paz consigo mesmo.
2. Interpessoal: a vivência do conflito ou da paz com o mundo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desenvolvimento da pacificação íntima, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
07. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
09. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Evolução da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
13. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
15. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático

A PAZ ÍNTIMA REQUER AUTESFORÇOS CONTINUADOS,
DISCERNIMENTO, RESPONSABILIDADE E COSMOÉTICA.
INICIA COM A HARMONIZAÇÃO TEÁTICA DO HOLOPENSENE PESSOAL E CONTRIBUI PARA A PAZ NO PLANETA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, observa qual tipo de autovivência predomina na
conduta pessoal? A crescente pacificação íntima ou ainda prevalece o conflito?
Bibliografia Específica:
1. Arbinger Institute Brasil; Resolvendo Conflitos: A Opção pela Paz em Organizações e Famílias (The
Anatomy of Peace); revisores Ana Grillo; & Luis Américo Costa; trad. Ivo Korytowski; 302 p.; 4 seções; 23 caps.; 9 diagramas; 2 enus.; 12 ilus.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 109 e 169 a 175.
2. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª Ed. Marina
Thomaz; pref. 2ª Ed. Daniel Muniz; pref. 3ª Ed. Cristina Arakaki; pref. 4ª Ed. Allan Gurgel; revisor Marcelo Bellini; 368
p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.;
1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 websites;
glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm;
enc.; sob.; 4ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 51, 142 e 143.
3. Goleman, Daniel; Inteligência Emocional (Emotional Intelligence); revisor João Chaves; trad. Mário Dias
Correia; 376 p.; 5 partes; 16 caps.; 12 enus.; 1 ilus.; 411 notas; 6 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Temas e Debates;
Lisboa; Portugal; 1997; páginas 66 e 67.
4. Idem; Foco: O Motor Oculto da Excelência (Focus); revisor João Pedro Tapada; trad. Pedro Vidal; 333
p.; 21 caps.; 6 enus.; 2 fotos; 21 refs.; alf.;23 x 16 cm; br.; Temas e Debates; Lisboa; Portugal; 2014; páginas 10, 71 e 72,
81 e 82.
5. Rivero, Catarina; & Marujo, Helena Águeda; Positiva-mente; revisora Constança Boléo; 269 p.; 7 caps.;
22 x 15 cm; br.; A Esfera dos Livros; Lisboa; Portugal; Julho, 2011; páginas 137 e 143 a 145.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 402 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
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1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7,5 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 149 a 150, 397, 831 a 832 e 941.
7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.;
29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 816, 1.096 e 1.097.
8. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema de evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.195 e 1.268.
9. Williams, Mark; & Penman, Danny; Mindfulness, Atenção Plena (Mindfulness: a Practical Guide to finding Peace in a Frantic World); pref. Jon Kabat-Zinn; trad. Cristina Rodriguez; & Artur Guerra; 246 p.; 12 caps.; 3 citações; 38 enus.; 2 esquemas; 23 x 16 cm; br.; Lua de Papel; Lisboa, 2015; páginas 11 a 21 e 39 a 59.
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DESENVOLVIMENTO GRINVEXOLÓGICO
(GRINVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desenvolvimento grinvexológico é o processo de amadurecimento, evolução e profissionalização do Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex), caracterizado pela expansão cognitiva e teática, notadamente quanto à Invexologia e à grupalidade sadia, em crescente
representatividade interassistencial da equipe e dos respectivos integrantes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis, ―aumento; reforço; intensidade‖. A palavra envolver provém do mesmo idioma Latim, involvere, ―rolar sobre; enrolar; enroscar; esconder‖. O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo desenvolvimento apareceu no Século XV. O termo grupo
vem do idioma Italiano, gruppo, ―nó; conjunto; reunião‖, derivado do idioma Alemão, kruppa,
equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, ―massa arredondada‖. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo inversor procede do idioma Latim, inversus, ―voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado‖, e este de invertere, ―revivar; revolver; permutar‖. Apareceu no
Século XIX. A palavra existencial provém também do idioma Latim, existentialis, ―existencial‖.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Evolução grinvexológica; profissionalização grinvéxica. 2. Amadurecimento do Grinvex; maturação do Grinvex. 3. Gradiente maturológico dos grupos de inversores. 4. Expansão da Grinvexologia. 5. Sobrevivência progressiva do Grinvex.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo desenvolvimento: desenvolvente; desenvolver; desenvolvida; desenvolvidamente; desenvolvido; desenvolvimentista; desenvolvível; maxidesenvolvimento; megadesenvolvimento; microdesenvolvimento;
minidesenvolvimento; subdesenvolvimento; superdesenvolvimento.
Neologia. As 4 expressões compostas desenvolvimento grinvexológico, desenvolvimento
grinvexológico inicial, desenvolvimento grinvexológico básico e desenvolvimento grinvexológico
avançado são neologismos técnicos da Grinvexologia.
Antonimologia: 1. Estagnação grinvexológica. 2. Diminuição do Grinvex; retrocesso
do Grinvex. 3. Desaglutinação dos Grinvexes. 4. Declínio da Grinvexologia. 5. Antinvexologia.
Estrangeirismologia: o upgrade do Grinvex; o timing de amadurecimento individual
e grupal; o aprofundamento do rapport; o modus operandi grinvéxico; o breakthrough invexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento,
quanto à grupalidade sadia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Desenvolvimento grinvexológico: Incubadorologia. Grinvex: escola liderológica. Valorizemos o Grinvex.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene invexológico pessoal; a consolidação da Invexologia no
holopensene do Grinvex; os invexopensenes; a invexopensenidade; os recinopensenes; a recinopensenidade; os interassistenciopensenes; a interassistenciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os gesconopensenes; a gesconopensenidade; a força holopensênica do Grinvex;
a expansão geográfica do holopensene da invéxis na Terra; a renovação de holopensense proporcionada pelo Grinvex (Pararreurbanologia).
Fatologia: o desenvolvimento grinvexológico; o processo de desenvolvimento dos Grinvexes; o amadurecimento do grupo e dos integrantes; a produção de gescons individuais e grupais; a catálise de recins individuais e grupais a partir da teática invexológica; a tipologia grin-
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vexológica; os Grinvexes iniciantes, intermediários e avançados; a pesquisa grinvexométrica;
a conquista de novos patamares de atuação; o aprofundamento das relações interconscienciais no
Grinvex; a superação do ego e dos melindres a favor da convivialidade sadia; as amizades evolutivas; o reencontro de ex-colegas de Curso Intermissivo (CI); as amizades intermissivas; as amizades raríssimas; a sinergia interassistencial a partir das amizades sinceras; o convívio extra-reuniões potencializando o trabalho tarístico grupal; o senso de equipe; a intercooperação; a importância da divisão de funções no Grinvex; a interconfiança horizontal; a clareza de propósitos
e objetividade no convívio colaborativo dirimindo conflitos e favorecendo a cooperação; o comprometimento, a responsabilidade e a confiabilidade de cada membro do Grinvex; o mapeamento
dos grupos de afinidade invexológica; a formação de equipins; o exemplarismo interpares; o reencontro de agentes retrocognitivos inatos; o aprofundamento teático da Invexologia; a autassunção
da Grinvexologia; a formação do invexólogo; a perda de oportunidades catalisadoras do desenvolvimento pessoal e grupal; a estagnação provocada pela despriorização; a desaglutinação e a intermitência grinvexológica; a participação em eventos científicos nacionais e internacionais de invéxis; a integração dos Grinvexes; a cooperação intergrinvexes; a rede interassistencial grinvexológica; as reuniões gerais dos Grinvexes virtuais e presenciais; o acompanhamento dos grupos pela coordenação geral dos Grinvexes; o Manual dos Grinvexes; a liderança compartilhada; as transições democráticas de coordenação desenvolvendo o senso parapolítico grupal; o papel dos Grinvexes na formação de líderes interassistenciais; a maxiproéxis grupal; o papel da Grinvexologia
na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as revoluções científicas;
a responsabilidade das invexogerações com a Pré-Intermissiologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a para-historiografia dos Grinvexes; o desenvolvimento da representatividade multidimensional do Grinvex;
a rede multidimensional grinvexológica; a amparabilidade inversora; a autocientificidade parapsíquica precoce; o continuísmo interassistencial do Grinvex enquanto chave à amparabilidade;
o trabalho ombro a ombro com a equipe extrafísica de amparo; o investimento das equipexes nos
grupos de inversores; a equipex grinvexóloga; a invexografia facilitando o rapport com os parainvexólogos; o exemplo do Grinvex em desenvolvimento aos intermissivistas pré-ressomantes; os
bastidores extrafísicos dos trabalhos grinvexológicos; os movimentos extrafísicos relativos à expansão da Invexologia; o impacto positivo das dinâmicas parapsíquicas da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS) nos grinvexistas; o Grinvex enquanto marco na holobiografia pessoal; a hipótese de equipexes ressomadas retomando trabalhos em equipins invexológicas; a catálise da recuperação de cons otimizando os Grinvexes; os assédios extrafísicos grupais desanimando individualmente cada inversor; o desassédio proporcionado pela Invexologia;
o senso de parafiliação; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a formação de equipes multidimensionais interassistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistencial enquanto medida do desenvolvimento
grinvexológico; o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos interesses convergentes em
grupo afim; a construção do sinergismo equipin-equipex.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da grupalidade
evolutiva; o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da interdependência consciencial; o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP) perante a invéxis
e a linha de atuação proexológica.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado à retificação de condutas
no Grinvex.
Teoriologia: a teoria e prática da invéxis.
Tecnologia: a inversão existencial enquanto técnica evolutiva; a profissionalização da
técnica da inversão existencial; as técnicas de abertura e fechamento das reuniões; as técnicas
da gestão grupal.
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Voluntariologia: o voluntariado dos integrantes do Grinvex; o abertismo do Grinvex
em relação aos voluntários da Instituição Conscienciocêntrica (IC) parceira.
Laboratoriologia: o Grinvex enquanto laboratório de grupalidade, interassistência e liderança.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos recinológicos da grupalidade sadia; o efeito halo das recins individuais nas recins grupais; o efeito do Grinvex na liderança invexológica pessoal; os efeitos
multidimensionais da união do Grinvex.
Neossinapsologia: as neossinapses a partir do desenvolvimento grinvexológico; as neossinapses advindas da vivência de novos patamares interassistenciais.
Ciclologia: os ciclos de coordenação grinvexológica; os ciclos semanais de produção
grupal da ata; o ciclo de revezamento das invexogerações.
Enumerologia: o desenvolvimento grinvexológico; o desenvolvimento invexogênico;
o desenvolvimento interassistencial; o desenvolvimento maturológico; o desenvolvimento proexológico; o desenvolvimento parapolítico; o desenvolvimento reurbanológico.
Binomiologia: o binômio representatividade-responsabilidade; o binômio crise de crescimento–desenvolvimento autocognitivo; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio dinamismo-manutenção; a importância do binômio admiração-discordância no Grinvex.
Interaciologia: a interação complexa mentalidade individual–mentalidade grupal; a interação de autesforços conjugados em prol das recins; a interação grinvex–autolucidez do inversor; a interação grinvex-equipex; a interação benéfica inversores-reciclantes; a interação inversão assistencial–inclusão grupal; a interação cooperativa entre Grinvexes.
Crescendologia: o crescendo gradual do desenvolvimento grinvexológico; o crescendo
autassistência-heterassistência; o crescendo de assunção de responsabilidades; o crescendo de
representatividade rumo à liderança interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio integração-cooperação-maturação; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio invexibilidade-amparabilidade-responsabilidade; o trinômio autoconscientização-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio Grinvex–itinerância–epicentrismo consciencial.
Polinomiologia: o polinômio proéxico aporte-reconhecimento-gratidão-retribuição;
o polinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência-interconfiança.
Antagonismologia: o antagonismo liderança agregadora / liderança centralizadora;
o antagonismo aglutinação / desaglutinação; o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo cooperação / competição.
Paradoxologia: o paradoxo do desenvolvimento da policarmalidade em grupo; o paradoxo invexológico maturidade extrafísica–inexperiência intrafísica; o paradoxo maturológico de
a permanência de integrantes veteranos poder estagnar o Grinvex.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a autodiscernimentocracia; a invexocracia; a tecnocracia; a democracia indicando maturidade grinvexológica.
Legislogia: as leis da Grupocarmologia; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço
na sustentação da convivialidade sadia.
Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a invexofilia; a assistenciofilia; a amparofilia;
a descrenciofilia; a neofilia; a recinofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a evoluciofobia; a invexofobia; a assistenciofobia; a amparofobia; a descrenciofobia; a neofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome do poder intrafísico.
Maniologia: a superação da mania de empurrar com a barriga; a superação da mania de
isolamento grupal; a evitação da mania de centralização grupal.
Mitologia: a superação do mito do perfeccionismo; o mito de o Grinvex desenvolver-se
necessariamente para tornar-se núcleo da ASSINVÉXIS; os mitos positivistas de progressão
social.
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Holotecologia: a invexoteca; a convivioteca; a historioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Grinvexologia; a Invexologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parapoliticologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Paratecnologia; a Intermissiologia; a Pararreurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a consciex intermissivista ressomante; a consciex pré-inversora; as consciexes amparadoras; o ser desperto; a equipe invexológica madura.
Masculinologia: o grinvexista; o candidato à inversão existencial; o inversor existencial;
o pré-invexólogo; o invexólogo; o reciclante invexologista; o participante-ouvinte; o agente retrocognitor inato; o coordenador de Grinvex; o intermissivista exemplarista; o líder interassistencial.
Femininologia: a grinvexista; a candidata à inversão existencial; a inversora existencial;
a pré-invexóloga; a invexóloga; a reciclante invexologista; a participante-ouvinte; a agente retrocognitora inata; a coordenadora de Grinvex; a intermissivista exemplarista; a líder interassistencial.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens reurbanisator.
V. Argumentologia
Exemplologia: desenvolvimento grinvexológico inicial = a aglutinação do grupo visando ativação ou reativação do Grinvex; desenvolvimento grinvexológico básico = o amadurecimento do senso de equipe visando consolidação do Grinvex; desenvolvimento grinvexológico
avançado = a construção da liderança compartilhada visando continuísmo e profissionalização do
Grinvex.
Culturologia: a cultura da Grinvexologia; a cultura invexológica.
Caracterologia. Na análise da Grinvexometrologia, eis, em ordem alfabética, 3 variáveis
características do desenvolvimento do Grinvex:
1. Egocarmalidade (Invexologia): a maturidade pessoal quanto à técnica da inversão
existencial; o autoposicionamento lúcido; o holopensene invexológico nas reuniões.
2. Grupocarmalidade (Grinvexologia): a maturidade grupal quanto ao trabalho em
equipe; a afetividade; o sinergismo com a equipex.
3. Policarmalidade (Gesconologia): a maturidade individual e grupal quanto à produção de gestações conscienciais; a retribuição atacadista; a profissionalização proexológica.
Terapeuticologia. Mediante a Recinologia, dificuldades são inerentes à conquista de novos patamares evolutivos. Eis, em ordem funcional, 9 problemáticas comuns a serem enfrentadas
pelos grupos de inversores e respectivas medidas práticas para evitá-las ou diminuí-las:
1. Inexperiência: leitura; debate; contato com outros Grinvexes e a ASSINVÉXIS.
2. Inconstância: projetos assistenciais; trabalhos em conjunto; objetivos comuns; divisão de tarefas e funções; planejamento das reuniões.
3. Falta de posicionamento: autopesquisa; invexometria; cursos sobre Invexologia.
4. Despriorização conscienciocêntrica: paradiplomacia; paciência; exemplarismo; voluntariado conscienciológico assíduo; docência.
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5. Fechadismo: abertismo; acolhimento de visitantes; eventos abertos; conexão com outros Grinvexes e a ASSINVÉXIS.
6. Centralização: democracia; empatia; respeito; evitação de hierarquia; divisão de tarefas e funções.
7. Assincronismo: interconfiança; amizades; encontros extra-grinvex; liderança compartilhada; senso de equipe.
8. Instabilidade: continuísmo; organização grupal; banco de atas; formação de novas
lideranças; transição de coordenação.
9. Estagnação: verponogenia; renovação; autoconsciência quanto ao timing de permanência.
Rede. A maior representatividade de determinado Grinvex implica na maior interligação
a outros Grinvexes pelo princípio do exemplarismo. Desse modo, o desenvolvimento grinvexológico fortalece a rede interassistencial da Invexologia e o alcance geográfico pela implantação de
grupos de inversores em diferentes localidades. Devido à renovação holopensênica proporcionada, trata-se de movimento alinhado às reurbanizações extrafísicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desenvolvimento grinvexológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Binômio representatividade-responsabilidade: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
03. Cooperação intergrinvexes: Grinvexologia; Homeostático.
04. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
05. Cultura invexológica: Invexologia; Homeostático.
06. Empatia receptiva: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Grinvex: Grinvexologia; Neutro.
08. Grinvexologia: Invexologia; Homeostático.
09. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
10. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático
11. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
12. Liderança compartilhada: Liderologia; Neutro.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
15. Recin invexológica: Invexologia; Homeostático.

O DESENVOLVIMENTO GRINVEXOLÓGICO CONSTITUI
EVOLUÇÃO GRUPAL DA INVEXOLOGIA E PRIMEIRO LABORATÓRIO PARA A QUALIFICAÇÃO INTERASSISTENCIAL
INVERSIVA NO ITINERÁRIO RUMO À PRÉ-INTERMISSÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de grinvexista, investe nas renovações íntimas em prol do desenvolvimento grinvexológico? Como contribui para o amadurecimento da Grinvexologia na Terra?
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DESENVOLVIMENTO PROJETIVO
(AUTOPROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desenvolvimento projetivo é o avanço progressivo, gradual e contínuo da
conscin, homem ou mulher, na produção de projeções da consciência para fora do corpo físico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis, ―aumento; reforço; intensidade‖. A palavra envolver provém do mesmo idioma Latim, involvere, ―rolar sobre; enrolar;
enroscar; esconder‖. O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo desenvolvimento apareceu no Século XV. O vocábulo
projetivo deriva do idioma Francês, projectif, de project(ion), ―projeção‖, e este do idioma Latim,
projectio, ―jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento;
prolongamento; construção em projetura‖, de projicere, ―lançar para diante‖. Apareceu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Avanço projetivo. 2. Destravamento projetivo. 3. Desamarração
projetiva. 4. Progressão projetiva. 5. Crescimento projetivo. 6. Deslanche projetivo. 7. Evolução projetiva.
Neologia. As 4 expressões compostas desenvolvimento projetivo, desenvolvimento projetivo precoce, desenvolvimento projetivo mediano e desenvolvimento projetivo tardio são neologismos técnicos da Autoprojeciologia.
Antonimologia: 1. Travamento projetivo. 2. Negligência projetiva. 3. Alienação projetiva. 4. Retranca projetiva. 5. Recesso projetivo. 6. Projetabilidade estacionária. 7. Existência
humana trancada.
Estrangeirismologia: o upgrade projetivo; o investimento step-by-step no desenvolvimento projetivo; a expertise projetiva desenvolvida ao longo das vidas sucessivas; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao autodesenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL).
Ortopensatologia: – “Autopromociologia. A projeção autoconsciente cria pontos pacíficos. A partir dela, a conscin começa a ver com os paraolhos tudo o que existe. O repúdio às insignificâncias intrafísicas aumenta. O uso da banana technique, então, é praticamente inevitável.
A projeção lúcida põe a pessoa mais madura evolutivamente e de modo mais rápido. Existe, portanto, valor inestimável no ato de se enfrentar as dificuldades da autopromoção da projeção consciente”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; o holopensene da tecnicidade aplicada à projetabilidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os cognopensenes; a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a qualidade
do holopensene da base física do projetor influindo no desenvolvimento projetivo; a flexibilidade
pensênica na propensão para rever as autoconvicções materiológicas ou místicas.
Fatologia: a autorganização dinamizando a auteficácia no desenvolvimento da projetabilidade lúcida; a aplicação da vontade granítica, buscando, racionalmente, priorizar a lucidez em
qualquer dimensão; a autodecisão de investir no desenvolvimento projetivo; a autavaliação do
próprio nível projetivo; a projeciografia e o diário projetivo analisados criteriosamente; o desenvolvimento cronológico das autoprojeções conscientes; a avaliação criteriosa do autaperfeiçoa-
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mento projetivo; a escala do desenvolvimento das ocorrências projetivas; o fenômeno preliminar
apontando, de modo claro e racional, a direção para onde a conscin deve concentrar os autesforços de projetora; a Projeciologia enquanto especialidade prática da Conscienciologia; o Curso Integrado de Projeciologia (CIP) e a Escola de Projeção Lúcida (EPL) do Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a evitação dos recessos prolongados nas séries de experimentos extrafísicos; a identificação dos autotravões projetivos; o desinteresse pela projeção
consciente; a falta de estudo projetivo; a dificuldade de rememorar as vivências extrafísicas;
o deslumbramento projetivo; o desassombro perante as descobertas e as novidades; a desdramatização da saída lúcida do corpo; o fato de a projetabilidade não depender do desenvolvimento moral do projetor e da própria autoconsciência plena da condição anímica do fenômeno; as atitudes
e hábitos pró-projetivos; o desenvolvimento gradual das habilidades projetivas; o estabelecimento
de novas rotinas progressivamente, visando ampliar a autoconscientização extrafísica e diminuir
os autocondicionamentos intrafísicos; a busca pela ampliação da paracognição pessoal; a vocação
pessoal para as pesquisas multidimensionais; a curiosidade sadia quanto à extrafisicalidade; a valorização das conquistas das primeiras experiências projetivas; o autesforço contínuo para o avanço da capacidade projetiva; a evolução qualiquantitativa da apreensão dos conhecimentos extrafísicos; a autoconscientização quanto às melhorias exigidas ao autaperfeiçoamento projetivo; as
etapas do desenvolvimento da projetabilidade lúcida; a autorganização, disciplina e persistência
necessárias ao domínio das automanifestações dos veículos conscienciais; a necessidade imprescindível do conhecimento teórico projeciológico para o desenvolvimento projetivo; a leitura especializada sobre a projeção consciente; os debates com outros projetores sustentando a automotivação para se projetar; a autossuperação do restringimento intrafísico.
Parafatologia: o desenvolvimento projetivo; a escala dos contatos extrafísicos demonstrando a evolução do projetor; a monitoria do desenvolvimento das autovivências projetivas;
a melhoria do autodesempenho extrafísico; o fenômeno preliminar enquanto unidade de medida
do avanço nos autodesempenhos projetivos; o reconhecimento do valor da autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a identificação e caracterização dos aspectos da aura projetiva pessoal; os alvos mentais extrafísicos, prioritários, a serem atingidos gradativamente, de maneira cronológica, a partir de estratégias inteligentes; o alcance de novos recordes extrafísicos; os extrapolacionismos parafenomenológicos indicando os neopatamares projetivos a serem alcançados;
a conquista de grau elevado de autoconsciência extrafísica sendo o maior objetivo no desenvolvimento projetivo; a aferição do desenvolvimento da projetabilidade pela ampliação dos níveis de
acuidade extrafísica; o nível da evolução da lucidez mantida em qualquer dimensão determinando
o patamar evolutivo do projetor autoconsciente; a projetabilidade enquanto atributo natural das
consciências; as intoxicações energéticas dificultando a ampliação da lucidez extrafísica; a ociosidade extrafísica sendo a pior condição projetiva capaz de anular o desenvolvimento da vida extrafísica da conscin; a banalização das autexperiências extrafísicas dificultando o desenvolvimento
projetivo gradual; a para-herança projetiva repercutindo na vida atual; a emersão da Parafenomenologia Projetiva em razão de treinamentos desenvolvidos em retrovidas; as capacidades projetivas espontâneas atuais resultantes de retroesforços pessoais; a impactoterapia da primoprojeção
lúcida; a aprendizagem derivada das paravivências; as autocomprovações quanto à realidade extrafísica; as projeções conscientes assistidas; o reconhecimento dos autesforços do projetor pelo
amparo extrafísico; a parapreceptoria nas experiências projetivas; o suporte paratécnico especializado dos monitores extrafísicos; as projeções didáticas; o desenvolvimento projetivo enquanto
profilaxia da parapsicose pós-dessomática; a cosmoética extrafísica máxima sendo megameta no
desenvolvimento projetivo; a assistencialidade extrafísica qualificada enquanto objetivo magno
no desenvolvimento das potencialidades projetivas; o desenvolvimento da autoconsciência extrafísica avançada sendo a maior conquista, básica, para qualquer projetor consciente; a projetabilidade lúcida enquanto parafenômeno de alta transcendência capaz de ampliar a autolucidez da
conscin em nível incomparável com as experiências humanas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo base física–projeção consciente; o sinergismo relaxamento-projetabilidade; o sinergismo leitura de relatos projetivos–aplicação de técnicas projetivas; o sinergismo assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo autodidatismo–interesse parapesquisístico; o sinergismo tenepes–projeção consciente.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado aos autexperimentos extrafísicos; o princípio da autexperimentação fundamentando o desenvolvimento projetivo; o princípio
de os resultados advirem dos autesforços projetivos; o princípio de a autopesquisa servir de base
para o desenvolvimento da projetabilidade; o princípio da acumulabilidade cognitiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo o desenvolvimento da
projetabilidade lúcida.
Teoriologia: a passagem do 1% da teoria para os 99% da prática projetiva; a teática da
projeciografia e da projeciocrítica.
Tecnologia: a técnica da autorganização consciencial; a técnica da imobilidade física
vígil (IFV); a técnica do EV enquanto ferramenta-chave no desenvolvimento da projetabilidade
lúcida; a técnica da soltura energossomática; a aplicação repetida de técnicas projetivas a fim de
alcançar a autonomia na saída lúcida do corpo; o autexame projetivo enquanto técnica de desenvolvimento da autoconsciência extrafísica; as abordagens paratécnicas dos amparadores ao projetor; a aplicação eficiente de técnicas de rememoração dos eventos extrafísicos; as técnicas projeciométricas.
Voluntariologia: o desenvolvimento do paravoluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico
da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia;
o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito antiprojetivo do autassédio; o efeito das práticas energéticas no desenvolvimento projetivo; os efeitos da voliciolina nos resultados projetivos; o efeito dos autodesempenhos projetivos constantes e prolongados; o efeito do acúmulo de experiências extrafísicas;
os efeitos conscienciais das projeções lúcidas em série; os efeitos evolutivos do desenvolvimento
da projetabilidade lúcida.
Neossinapsologia: a necessidade de criar neossinapses para desenvolver a projetabilidade lúcida; a geração de neossinapses pela aplicação de técnicas projetivas; as neossinapses
advindas do escrutínio dos autexperimentos projetivos; a postura paracientífica propícia à criação
de paraneossinapses; os recursos paradidáticos empregados pelos amparadores extrafísicos na dinamização das paraneossinapses do projetor.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo da autorganização da rotina diária para aplicação
de técnicas projetivas; o ciclo virtuoso experiência projetiva–achados instigantes–catálise automotivacional; o ciclo vivência da projeção consciente–registro dos parafatos–interpretação do
conteúdo; o ciclo de extrapolações paradidáticas.
Binomiologia: o binômio domínio das energias–desenvoltura projetiva; o binômio lucidez–rememoração posterior; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade.
Interaciologia: a interação autodidatismo permanente–autoqualificação crescente; a interação nível de autorganização–nível de projetabilidade; a interação curiosidade sadia–desenvolvimento projetivo; a interação mapeamento da sinalética parapsíquica–desenvolvimento projetivo; a interação autocognição intrafísica–autocognição extrafísica; a interação autopredisposição-heterajuda; a interação projetor-parapreceptor.
Crescendologia: o crescendo da Fenomenologia Projeciológica; o crescendo pesquisa
humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo das autexperimentações extrafísicas;
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o crescendo projeção espontânea–projeção assistida–projeção intencional; o crescendo conscin
de existência trancada–projetor jejuno–projetor veterano; o crescendo hipoacuidade extrafísica–
–autoconsciência extrafísica–cosmoconsciência; o crescendo semiconsciência extrafísica–projetabilidade lúcida–vida alternante–vigília contínua.
Trinomiologia: o trinômio base física–esfera extrafísica–autolucidez extrafísica; o trinômio desbloqueio energossomático–soltura energossomática–projeção consciente; o trinômio
autorganização-autodeterminação-autorresultados; o trinômio curiosidade-automotivação-perseverança; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio.
Polinomiologia: o polinômio vontade inquebrantável–desassombro cosmoético–autodisciplina–saturação mental projetiva–continuísmo projetivo.
Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência restringida;
o antagonismo vida projetiva lúcida / vida humana trancada; o antagonismo autoprojetabilidade
amadora esporádica / autoprojetabilidade profissional buscada.
Politicologia: a projeciocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia; a lei do desenvolvimento gradual das sensibilidades anímico-parapsíquicas; a lei do aperfeiçoamento contínuo aplicada ao desenvolvimento projetivo.
Filiologia: a projeciofilia; a tecnofilia; a parafenomenofilia; a parapsicofilia; a multidimensionofilia; a extrafisicofilia; a experimentofilia; a neofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a espectrofobia; a parapsicofobia; a disciplinofobia; a teaticofobia; a autopesquisofobia; o medo sendo a emoção mais prejudicial ao desenvolvimento das experiências fora do corpo.
Sindromologia: a extinção da síndrome da banalização parapsíquica; a superação da
síndrome da autossubestimação parapsíquica.
Mitologia: o mito da autevolução espontânea, natural e sem autesforço; o mito do desenvolvimento projetivo instantâneo; a desmitificação da projetabilidade da consciência; a queda
dos mitos relativos à dimensão extrafísica.
Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a extrafisicoteca; a volicioteca; a tecnoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Autoprojeciologia; a Projeciografia; a Projeciometria; a Projeciocriticologia; a Holossomatologia; a Energossomatologia; a Autolucidologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Experimentologia; a Paratecnologia; a Parapesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: desenvolvimento projetivo precoce = o avanço na produção de projeções
da consciência para fora do corpo físico empreendido pelo jovem inversor, moça ou rapaz, lúcido;
desenvolvimento projetivo mediano = o avanço na produção de projeções da consciência para fora do corpo físico empreendido pela conscin lúcida iniciado na meia-idade física; desenvolvimento projetivo tardio = o avanço na produção de projeções da consciência para fora do corpo físico
empreendido pela conscin iniciado na idade física avançada.
Culturologia: a cultura do autaprimoramento projetivo; a cultura da autexperimentação projeciológica; a cultura dos saberes multidimensionais; a Paracultura da Parafenomenologia.
Capacitação. Se a conscin é capaz de compreender teoricamente, como ocorre e quais as
técnicas a fim de se alcançar a projeção consciente, possui plena capacidade de desenvolver a projetabilidade lúcida.
Hábito. O desenvolvimento projetivo não ocorre abruptamente, apenas a mudança gradual de hábitos e rotinas. Como qualquer outra habilidade exige esforço, dedicação e investimento por parte da pessoa interessada.
Variáveis. No universo da Projeciologia, eis, a título de exemplo, na ordem alfabética,
15 variáveis técnicas influentes no desenvolvimento do projetor ou projetora:
01. Agenda extrafísica. Os alvos mentais projetivos.
02. Base física. O local intrafísico dos autexperimentos projetivos.
03. Dificultadores. As inexperiências e inabilidades projetivas.
04. Estudo. O autodidatismo projeciológico.
05. Facilitadores. Os catalisadores projetivos.
06. Impactoterapia. Os traumas extrafísicos inevitáveis e indispensáveis ao desenvolvimento do projetor.
07. Mnemônica. A rememoração das vivências projetivas.
08. Monitoria. A parapreceptoria nas experiências projetivas.
09. Paracuidade. O nível de lucidez extracorpórea.
10. Parapsiquismo. Os extrapolacionismos parapsíquicos projetivos.
11. Projetabilidade. As habilidades projetivas pessoais (traquejo).
12. Restringimento. Os autocondicionamentos psicológicos.
13. Sinalética. Os sinais precursores projetivos.
14. Soltura. A descoincidência dos veículos de manifestação.
15. Tecnologia. A utilização de técnicas projetivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desenvolvimento projetivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
Catálise da projetabilidade: Projeciologia; Homeostático.
Hipoacuidade extrafísica: Autolucidologia; Nosográfico.
Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
Nível de projetabilidade: Projeciometrologia; Neutro.
Projeciometria: Projeciologia; Neutro.
Projetabilidade reciclogênica: Autorrecexologia; Homeostático.
Projetor jejuno: Projeciologia; Neutro.

A AUTORRESOLUÇÃO QUANTO AO DESENVOLVIMENTO
GRADUAL DA AUTONOMIA EXTRAFÍSICA E DAS CONQUISTAS PROJETIVAS DESAFIADORAS POSSIBILITA
A AMPLIAÇÃO DA PARACULTUROLOGIA PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe no desenvolvimento da projetabilidade
lúcida? Quais ações práticas já aplica visando a melhoria dos autodesempenhos projetivos?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa; et
al.; 160 p.; 25 E-mails; 58 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 22 websites; glos 179 termos; 60 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 23 a 98.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 411, 1.357, 1.421,
1.454 e 1.455.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 229.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 97, 199 a 201, 347, 479, 492, 667, 723, 730, 759, 783, 843, 845 e 857.
5. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisoras Erotides Louly;
& Helena Araújo; 268 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 blog; 20 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário
projetivo; 20 websites; glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 41.

T. L. F.
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DESEQUILÍBRIO MENTAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desequilíbrio mental é a condição de desarmonia ativa do microuniverso
consciencial da conscin, empregando de modo desequilibrado os atributos derivados da vontade,
da intenção doente e do autoindiscernimento tresvairado, ou seja, a razão pervertida.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; falta; separação; afastamento‖. O termo equilíbrio procede do idioma Francês, équilibre, derivado do idioma Latim, aequilibrium, ―equilíbrio; nível igual das balanças‖. Surgiu no Século XVII. O vocábulo mental procede do idioma Latim Medieval, mentalis. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Desequilíbrio psíquico. 2. Doença mental; insanidade mental.
3. Autodesorganização pensênica. 4. Desarmonia mentalsomática. 5. Demência.
Neologia. As duas expressões compostas desequilíbrio mental leve e desequilíbrio mental pesado são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Equilíbrio mental. 2. Saúde mental. 3. Autorganização pensênica.
4. Harmonia mentalsomática.
Estrangeirismologia: o modus ratiocinandi desvairado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do poder da vontade
doentia.
II. Fatuística
Pensenologia: a depressão da autopensenidade; os patopensenes; os entropopensenes; os
esquizopensenes; os misopensenes; os nosopensenes; os morbopensenes; os bilipensenes; os pirropensenes; o holopensene pessoal de desconforto.
Fatologia: o desequilíbrio mental; o distúrbio psíquico; os impulsos subcerebrais; os
grandes quadros da Patologia Humana; a Genética perturbada; a falta da vivência da inteligência
evolutiva (IE); a faixa etária; as causas egocêntricas infantis; a cerebropatia; a autodesorganização
cerebral; os caprichos irracionais; as manifestações de orgulho paroxístico; a inassistencialidade;
a teimosia inamovível; a inacessibilidade à racionalidade; as malinterpretações básicas; os acriticismos; a beligerância; as incongruências; o episódio depressivo maior; o insatisfacionismo; as
dramatizações do pior; as transfigurações faciais; as mudanças óbvias da personalidade; a eliminação do coloquialismo natural; a autovivência da sinistrose; a amargura; a melancolia; a gliscórdia; a enequética; a viscosidade mental; os surtos de insensatez; a alienação; a deliração; a desafeição contra o Cosmos; a regressão geral da personalidade; a psicose distímica; a bipolaridade;
a psicose maníaco-depressiva (PMD); a alternância hiperexcitabilidade-depressão; a derrocada
profissional; a incomunicabilidade; a catatonia; a avareza como pivô do embotamento; o orgulho
como eixo da obtusidade; as ideias negativas fixas; o monoideísmo; a exacerbação dos megatrafares; a agressividade verbal; a agressividade física; a perda da razão; o caos mental; a decomposição mental; a noite das trevas da loucura; a amoralidade; a tendência ao suicídio; as chantagens
emocionais autocidas.
Parafatologia: o autassédio predispondo os heterassédios; as evocações dos assediadores extrafísicos grupais; as crises de semipossessões.
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III. Detalhismo
Enumerologia: as inflexibilidades; as ilogicidades generalizadas; as absurdidades; as irracionalidades; as disfuncionalidades das neuróglias; as comorbidades psiquiátricas; as causticidades das palavras insanas.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença.
Politicologia: a antidemocracia; a ditadura.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia.
Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;
a riscomania; a fracassomania.
Holotecologia: a psicopatoteca; a egoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Nosogenia; a Psiquiatria; a Psicoterapia; a Psicopatologia; a Psicogeriatria; a Neuropatologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; as conscins assistidas pelos Psicóticos Anônimos (PA);
as conscins assistidas pelos Narcóticos Anônimos (NA); a consciência assistida pelas práticas da
tenepes.
Masculinologia: o adulto-criança; o paciente psiquiátrico; o evoluciente da Consciencioterapia; o compassageiro evolutivo; o duplista; o escritor; o intelectual; o minidissidente ideológico; o pré-serenão vulgar; o assediador intrafísico.
Femininologia: a adulta-criança; a paciente psiquiátrica; a evoluciente da Consciencioterapia; a compassageira evolutiva; a duplista; a escritora; a intelectual; a minidissidente ideológica; a pré-serenona vulgar; a assediadora intrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens psychopathicus;
o Homo sapiens depressus; o Homo sapiens disthymicus; o Homo sapiens delirans; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens
heterobsidiatus; o Homo sapiens inconsciens.
V. Argumentologia
Exemplologia: desequilíbrio mental leve = o surto de imaturidade de duas horas de duração da conscin; desequilíbrio mental pesado = a condição psicopatológica cronicificada da pessoa
esquizofrênica.
Discricionariologia. Sob a ótica da Parapatologia, os megassurtos discricionários, arbitrários, desinibidos, sem limites e em grupo, ocorrem em função do desequilíbrio mental (poder,
paixão, egocentrismo) dos líderes irresponsáveis, por exemplo, por intermédio de 4 categorias de
holocaustos, em 4 períodos históricos, dispostos na ordem lógica:
1. Inquisição: holocaustos religiosos patrocinados pelos sacerdotes profissionais da
Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), durante séculos, em países diversos, com o extermínio de milhares de pessoas. A Inquisição Católica inspirou os nazistas.
2. Terceiro Reich: holocaustos étnicos patrocinados pelos líderes nazistas na Alemanha
e no Exterior, durante anos, com o extermínio de milhões de pessoas.
3. Stalinismo: holocaustos políticos patrocinados pelos comunistas soviéticos, durante
anos, também com o extermínio de milhões de pessoas.
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4. Partido dos Trabalhadores: holocaustos éticos no Brasil, autocorrupções despudoradas (as maiores de todos os tempos no meio milênio da História do Brasil) e crimes acobertados
(Caso Celso Daniel; mancomunação com bancos; conluio financiado com o Movimento Sem Terra, MST); leniência com o governo paralelo do crime organizado por meio do populismo regressivo e do assistencialismo camuflador, durante décadas.
Assistenciologia. Segundo a Consciencioterapia, a conscin, homem ou mulher, portadora de desequilíbrio mental pronunciado exige, em geral, 3 tipos de atendimentos complexos, especializados, básicos, aqui dispostos na ordem cronológica:
1. Atendimento pré-hospitalar: clínica; lar; família.
2. Atendimento intra-hospitalar: internação.
3. Atendimento pós-hospitalar: seguimento na convalescença e em possíveis surtos
posteriores.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desequilíbrio mental, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Antilogismo: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Comorbidade: Parapatologia; Nosográfico.
07. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
08. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
10. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
12. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,
¼ DA POPULAÇÃO HUMANA, TERRESTRE, APRESENTA
ALGUM DISTÚRBIO MENTAL. QUEM VIVE COM RELATIVA SAÚDE TEM O DEVER DE ASSISTIR AOS DOENTES.
Questionologia. A condição da depressão de alguém já afetou ou afeta você? Você procura assistir aos carentes de saúde mental?
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DESESTAGNAÇÃO DO INTERMISSIVISTA
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desestagnação do intermissivista, homem ou mulher, é o ato ou efeito de
ativar o movimento consciencial, ou o abandono do comodismo e consequente retorno ao fluxo
evolutivo, por parte do intermissivista ou da intermissivista, ao assumir as rédeas da própria
proéxis, aplicando os trafores pessoais e ampliando as manifestações assistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação, oposição; falta; separação, divisão, afastamento; supressão‖. A palavra estagnar deriva do mesmo idioma Latim, stagno, “fazer um grande ajuntamento de água; fazer lago‖, de stagnum, ―água ajuntada; represada; lago; tanque‖. Surgiu no Século XIV. O segundo prefixo inter procede também
do idioma Latim, inter,―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O termo missão provém igualmente do idioma Latim, missio, missionis, ―ação de enviar; remessa; missão‖, de missium, supino de
mitere, ―mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar‖. Surgiu no Século XII.
O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando ―adepto; aderente; seguidor; partidário‖.
Sinonimologia: 1. Reengajamento evolutivo do intermissivista. 2. Recin do intermissivista. 3. Renovação do egresso de Curso Intermissivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo estagnação:
desestagnação; desestagnada; desestagnado; desestagnador; desestagnadora; desestagnante;
desestagnar; estagnada; estagnado; estagnador; estagnadora; estagnamento; estagnante; estagnar; estagnável; estagnícola; estagno.
Neologia. As 4 expressões compostas desestagnação do intermissivista, desestagnação
do intermissivista básica, desestagnação do intermissivista intermediária e desestagnação do intermissivista avançada são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Estagnação do intermissivista. 2. Autocorrupção do intermissivista.
3. Acomodação do intermissivista.
Estrangeirismologia: a admissão do próprio background consciencial; o turning point
evolutivo; a saída do status quo anacrônico; a eliminação do gap evolutivo; a máxima life is too
short to waste time; o abandono do dolce far niente; a melhora óbvia na performance evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto à autopriorização proexológica.
Coloquiologia: – Até a água, quando parada, apodrece.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desestagnação evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a eliminação dos bagulhos autopensênicos; a expansão pessoal da
autopensenização.
Fatologia: a desestagnação do intermissivista; o cumprimento da proéxis pessoal; a bússola consciencial; o grupo evolutivo como catalisador das recins pessoais; a amizade evolutiva;
a lealdade à paraprocedência; o estresse sadio; a valorização do desconforto; o enfrentamento dos
desafios; o posicionamento pessoal pró-evolutivo; as escolhas evolutivas; as autochecagens periódicas; o incremento dos autesforços; a vivência da interassistencialidade; as gescons; a autoliderança; o exemplo tarístico; o retorno do acostamento para a via principal da evolução; a retomada
da evolução; a saída da zona de conforto; o fato de assumir responsabilidades interassistenciais;
a docência conscienciológica; a itinerância docente; as ideias inatas; a predisposição interassisten-
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cial; os fatos orientando as pesquisas; o setor de voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o serviço de Apoio Existencial da APEX; o serviço de Acolhimento ao Voluntário da
UNICIN; o serviço de Apoio ao Inversor Existencial da ASSINVÉXIS.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aplicação da sinalética energética pessoal; a tenepes; os compromissos intermissivos; o amparador extrafísico de
função; as parapercepções no curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); os
Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o acesso às Centrais Extrafísicas; as intuições parapsíquicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o efeito sinérgico do autodiscernimento prioritário potencializando
a dinâmica evolutiva; o sinergismo proéxis–profissão intrafísica; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade.
Principiologia: o princípio da inevitabilidade de adversidades antiestagnação evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) posto em prática pelo intermissivista.
Teoriologia: a teoria como 1% e a vivência como 99% da realização evolutiva.
Tecnologia: a vivência das técnicas de dinamização evolutiva propostas pela Conscienciologia. A técnica de mais 1 ano de vida; a técnica das 5 horas de autorreflexão; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da dupla evolutiva; a técnica de invéxis; a técnica da recéxis; as
autopriorizações técnicas proexológicas.
Voluntariologia: o engajamento no voluntariado tarístico, assumindo maiores responsabilidades assistenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: a profilaxia dos efeitos patológicos da autoproéxis abortada na maxiproéxis
grupal.
Neossinapsologia: a conquista das neossinapses evolutivas prioritárias; as renovações
gerando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: o posicionamento; a decisão; o despojamento; a coragem; a determinação; a força de vontade; a autoconfiança.
Interaciologia: a interação minipeça lúcida–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação intermissão-Intrafisicologia; a interação teoria-prática.
Crescendologia: o crescendo pusilanimidade–crise existencial–autenfrentamento–reciclagem íntima; o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio megatrafor-materpensene-prioridade.
Antagonismologia: o antagonismo acomodação / desestagnação; o antagonismo ator
/ espectador; o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo cérebro / subcérebro.
Paradoxologia: o paradoxo do estresse positivo da crise de crescimento.
Politicologia: a argumentocracia; a assistenciocracia; a autopesquisocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a criticofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a superação do medo de errar.
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Sindromologia: a eliminação das síndromes estagnadoras da evolução.
Holotecologia: a proexoteca; a invexoteca; a coerencioteca; a criticoteca; a prioroteca;
a recicloteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autoconscienciometrologia; a Proexologia;
a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Parapedagogiologia; a Interassistenciologia;
a Invexologia; a Autopesquisologia; a Intermissiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciência autoconsciente;
a consciência autodiscernidora; a consciência em subnível evolutivo; a conscin automotivada;
a conscin comprometida com a proéxis; a conscin-cobaia; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o grupo evolutivo.
Masculinologia: o intermissivista; o professor da Conscienciologia; o maxidissidente
ideológico; o procrastinador; o agente retrocognitor; o autodecisor; o duplista; o evoluciente;
o inversor existencial; o voluntário; o tenepessista; o semperaprendente; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o autor conscienciológico; o interassistente; o retomador de tarefa;
o homem de decisão; o reciclante existencial; o exemplarista; o autoconsciencioterapeuta.
Femininologia: a intermissivista; a professora da Conscienciologia; a maxidissidente
ideológica; a procrastinadora; a agente retrocognitora; a autodecisora; a duplista; a evoluciente;
a inversora existencial; a voluntária; a tenepessista; a semperaprendente; a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a autora conscienciológica; a interassistente; a retomadora de tarefa;
a mulher de decisão; a reciclante existencial; a exemplarista; a autoconsciencioterapeuta.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens traforista.
V. Argumentologia
Exemplologia: desestagnação do intermissivista básica = o início da docência tarística;
desestagnação do intermissivista intermediária = a escrita do verbete pessoal; desestagnação do
intermissivista avançada = a publicação do primeiro livro conscienciológico.
Reencontro. O intermissivista, ao encontrar o grupo evolutivo, em geral não tem dificuldades em reconhecê-lo e aceitá-lo. Não raro, entra em euforia, com posterior aceleração na recuperação de cons.
Pusilanimidade. Da mesma forma, os assediadores do passado reencontram o alvo,
quando a conscin inicia as primeiras manifestações assistenciais. Essas primeiras pressões extrafísicas – contrafluxos, assédios –, em muitos casos, geram melindres causadores de estagnação
consciencial.
Estagnação. O comodismo, o apego à zona de conforto, a dispersão consciencial e a tendência à mediocrização também contribuem para levar a conscin à condição de paralização evolutiva.
Alerta. Inevitavelmente, em algum momento, em maior ou menor grau, surge a sensação
de incômodo e tempo perdido.
Desestagnação. Percebido o alerta, cabe ao intermissivista honrar a paraprocedência
e assumir o controle da proéxis, fazendo as recins necessárias e pagando o preço da mudança.
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Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 10 categorias, dentre outras, de conscins para as
quais a desestagnação evolutiva se faz necessária:
01. Aluno de Conscienciologia: o papa-cursos.
02. Candidato a inversor existencial: o conhecedor da técnica e apto a aplicá-la, contudo ainda sem o fazer.
03. Candidato a reciclante existencial: a conscin consciente da necessidade premente
de recéxis, porém ainda apegada a ganhos secundários.
04. Docente conscienciológico: o professor ainda sem itinerar com curso de própria autoria.
05. Isca inconsciente: o pré-serenão vislumbrando a prática da tenepes.
06. Minidissidente: o candidato a retomador de tarefa.
07. Pré-autor de livro: o pesquisador da Conscienciologia com material engavetado.
08. Projetor lúcido: a pessoa com domínio da descoincidência dos veículos de manifestação, mas carente de projeções assistenciais e / ou desassediadoras.
09. Tenepessista: o praticante da tenepes, no caso, estacionária.
10. Voluntário de Instituição Conscienciocêntrica: o colaborador hesitante em formar-se professor.
Culturologia: a cultura da autevolutividade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desestagnação do intermissivista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da história pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
05. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
06. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
07. Fixação no rentável: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
09. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
10. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
11. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
13. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
14. Síndrome da mediocrização: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

A PRIORIZAÇÃO QUANTO À PROÉXIS TRANSPARECE
NAS RESPONSABILIDADES ASSISTENCIAIS ASSUMIDAS
E AO COLOCAR EM PRÁTICA OS TRAFORES PESSOAIS,
SUPERANDO AS ADVERSIDADES RUMO AO COMPLÉXIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, necessitou promover a desestagnação evolutiva
nesta vida intrafísica? Já empregou alguma experiência de autossuperação ao modo de exemplo
positivo aos demais intermissivistas?
L. E.

Enciclopédia da Conscienciologia

8356

DESESTIGMATIZAÇÃO DO AUTOCONCEITO
(AUTODESASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desestigmatização do autoconceito é o processo de a consciência renovar
a concepção íntima sobre si mesma, por meio do levantamento das atuais condutas pessoais e de
exercitações autoprescritas, capaz de eliminar apreciações fixadas e anacrônicas quanto à própria
personalidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão‖. A palavra estigma procede do idioma Latim, stigma,
e esta do idioma Grego, stigma, ―picada; marca feita com ferro e brasa; sinal; tatuagem‖. Surgiu
no Século VIII. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por
si próprio‖. O termo conceito vem do idioma Latim, conceptus, ―ação de conter; ato de receber;
de reter; germinação; florescência; fruto; feto; pensamento‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Descongelamento do autoconceito. 2. Descondicionamento do autojuízo. 3. Atualização do autoconceito. 4. Renovação da autoimagem.
Neologia. Os 3 vocábulos desestigmatização do autoconceito, desestigmatização do autoconceito pontual e desestigmatização do autoconceito abrangente são neologismos técnicos da
Autodesassediologia.
Antonimologia: 1. Estigmatização do autoconceito. 2. Autoconceito enrijecido. 3. Autojuízo apriorista. 4. Autoimagem cronicificada.
Estrangeirismologia: a anulação das repercussões doentias de bullying estigmatizador;
os feedbacks autênticos revelando aspectos desconhecidos da automanifestação.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocrítica cosmoética.
Coloquiologia: o conhecimento de quem eu sou hoje; o exame do percentual de verdade
ou equívoco na opinião alheia, presente ou pretérita, sobre quem eu seria; a atenção ao dito a si
sobre si nos solilóquios; a admissão da possibilidade de mudar a si mesmo; a ousadia cosmoética
de reinventar-se; a eliminação do desconforto íntimo com o próprio jeito de ser considerado insatisfatório; a forçação da turma do deixa disso para manter tudo como está; a constatação de estar
nas próprias mãos tornar-se quem deseja ser; a autossatisfação advinda de ser quem decidiu ser.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade; a autossustentação energética imunizando quanto às pressões holopensênicas estigmatizantes; a criação de fôrma holopensênica pró-recin; a desestigmatização
exitosa do autoconceito exemplificando a exequibilidade do controle autopensênico.
Fatologia: a desestigmatização do autoconceito; a autodeslavagem cerebral; a revisão de
autojulgamentos aprioristas e irrevogáveis sobre si próprio; a reverificação de autodiagnósticos
peremptórios; a reconsideração da visão pessoal sobre a própria personalidade; a checagem da veridicidade das autoconvicções quanto ao funcionamento pessoal mediante experimentos autoprescritos; a identificação dos travões autoimpostos; a decisão de ratificar ou não os modos usuais de
atuação; a eleição de neocomportamentos de acordo com os neoconhecimentos assumidos e / ou
neocontextos vivenciados; o exercício de novos papéis sociais; a mudança de hábitos e rotinas;
a desestigmatização exitosa do autoconceito promovendo a coerência da autexpressão.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodeslavagem
paracerebral; as neoatuações favorecendo a recuperação de cons; as neoexperimentações propiciando o resgate de retrotalentos; as autorretrocognições permitindo a averiguação de traços pessoais conservados em diferentes etnias, gêneros e culturas; as rememorações de retrovidas evidenciando as características pessoais procedentes de condições somáticas e existenciais; o parauxílio
de amparadores nos investimentos cosmoéticos desestigmatizadores; o afastamento de assediadores extrafísicos reforçadores dos autestigmas; a desestigmatização exitosa do autoconceito aproximando a autoimagem da própria realidade consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo regressivo autassédio-autossabotagem; o sinergismo autevolutivo recin-recéxis.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às autopesquisas; o princípio da
vontade enquanto maior poder consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo as raias evolutivas
para as mudanças intra, inter e extraconscienciais.
Tecnologia: as técnicas de autodesassédio; as técnicas de autenfrentamento cosmoético;
as técnicas energéticas; as técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas às autopesquisas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Efeitologia: os efeitos estigmatizadores da preguiça para analisar detidamente fatos e parafatos; os efeitos estigmatizadores da tendência de criar e fixar conceitos e diagnósticos; os efeitos desestigmatizadores da pesquisa sincera das automanifestações; os efeitos desestigmatizadores da mundividência traforista; os efeitos desestigmatizadores das demonstrações da factibilidade das recins; os efeitos desestigmatizadores da reiteração de boas impressões após primeira má
impressão; os efeitos da desestigmatização do autoconceito na gradativa atualização da imagem
pública.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses sobre a personalidade e o temperamento
pessoais.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o fim das autodesqualificações irrealistas; o fim das autoculpabilizações
inverídicas; o fim das autocondenações ilegítimas; o fim das autodepreciações indevidas; o fim das
autodesaprovações inconsistentes; o fim das autorrepressões injustas; o fim dos autodesrespeitos
injustificáveis.
Binomiologia: o binômio apego às automanifestações evolutivamente prolíficas–desapego das automanifestações regressivas ou evolutivamente inócuas.
Interaciologia: a interação autoimagem–imagem pública.
Crescendologia: o crescendo autexperimentação-autodomínio.
Trinomiologia: o trinômio mudancista vontade-intenção-autorganização; o trinômio
autoconceito satisfatório–autestima sadia–autoimagem favorável.
Polinomiologia: o polinômio pensar diferente–sentir diferente–agir diferente–ser diferente.
Antagonismologia: o antagonismo flexibilidade / rigidez; o antagonismo profundidade
/ superficialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de os amparadores poderem ter maior confiança nas potencialidades do assistido se comparada à autoconfiança do mesmo; o paradoxo de a consciência
considerar-se fadada a viver insatisfeita com o próprio modo de ser; o paradoxo dos autesforços
demandados para impedir-se de mudar; o paradoxo de a acomodação em zona de conforto produzir desconfortos íntimos; o paradoxo na opção pelos segundos de prazer fugaz reconhecidamente causadores de meses de desprazer; o paradoxo da autossabotagem; o paradoxo de a autonomia consciencial abarcar a interdependência evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autodepuração consciencial.
Filiologia: a neofilia.
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Fobiologia: a neofobia na raiz da resistência à mudança pessoal ou alheia.
Sindromologia: a insistência nos autestigmas típica da síndrome de Gabriela; as automutações excessivas, inúteis, patológicas e estigmatizantes típicas da síndrome da metamorfose
ambulante; a síndrome de canguru dificultando o abandono de possível autoimagem estigmatizada nascida de relações familiares enfermas.
Mitologia: o mito da imutabilidade consciencial; o mito da autexpressão incontrolável.
Holotecologia: a recexoteca; a psicossomatoteca; a trafaroteca; a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a biografoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Antivitimologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometria; a Autoconsciencioterapia; a Recinologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desestigmatização do autoconceito pontual = o conjunto de experimentações gastronômicas capaz de mudar o próprio gosto alimentar; desestigmatização do autoconceito
abrangente = o conjunto de atuações evolutivas capaz de mudar o materpensene pessoal.
Culturologia: a libertação de idiotismos culturais; a cultura da recin; a cultura conscienciológica.
Autoconceito. Sob a perspectiva da Autevoluciologia, a alteração de autoconceito estigmatizado pode ocorrer de duas maneiras, enumeradas alfabeticamente:
1. Anticosmoética: a substituição de autoconceito estigmatizado por outro patológico,
estigmatizante, pautado em atos pessoais regressivos.
2. Cosmoética: a substituição de autoconceito estigmatizado por outro homeostático,
pautado em atos evolutivos.
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Renovação. Considerando a Conscienciometrologia, a renovação pessoal motivada pela
insatisfação com a própria condição pode ser de 2 tipos, listados em ordem alfabética:
1. Doentia: a renovação incessante, generalizada e descriteriosa, incapaz de permitir
o aprimoramento de trafores, o aprofundamento em capacitações evolutivas, a consolidação de
ortofacetas da personalidade, a reiteração de acertos e a fixação de condutas cosmoéticas.
2. Sadia: a renovação sequencial, seletiva e discernida, capaz de propiciar a aquisição
de neotrafores, a testagem de neopotencialidades evolutivas, a descoberta de neofacetas da personalidade, a construção de neoacertos e a implantação de neocondutas cosmoéticas.
Esquiva. Pela ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 aspectos da vida diária com as respectivas esquivas reforçadoras de estigmas relativas ao autoconceito:
1. Afeto: não mereço. Quem se julga sem méritos, pode atuar para sentir-se merecedor.
2. Alimento: não gosto; não me cai bem. Quem almeja a saúde física, pode reeducar
o paladar.
3. Cognição: não sei; não entendo. Quem não sabe, pode aprender.
4. Convívio: não bate comigo. Quem admite antipatias, pode neutralizá-las com a procura de afinidades evolutivas.
5. Decisão: não tenho coragem. Quem enfrenta os próprios medos, pode examiná-los
racionalmente, redimensioná-los e impedí-los de estagnar a autevolução.
6. Função: não sirvo para isso; não sou capaz. Quem reconhece as autolimitações, pode
empenhar-se para superá-las.
7. Habilitação: não consigo; não levo jeito. Quem não consegue, pode habilitar-se.
Etiologia. A identificação da origem da estigmatização do autoconceito não é tarefa fácil, devido aos esquecimentos quanto ao próprio passado multimilenar. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, a sugestão de 11 motivações para a estigmatização do autoconceito, não excludentes, voluntárias ou automáticas, podendo ser originárias de vida atual ou pregressa:
01. Autoculpa paralisante: a autopunição desmedida, infindável, por ato considerado
condenável, sem contabilizar as amortizações relativas às recomposições já realizadas.
02. Autodefesa ectópica: a coerção pseudoprotetora da autexpressão proveniente de
medo e / ou vivência traumática, sem atualizar a relação custo-benefício da postura defensiva.
03. Autoinferiorização servil: o acatamento de opinião depreciativa sobre si, proferida
por indivíduo ou grupo estimado, sem avaliar a hipótese de haver engano, preconceito e / ou patointenção.
04. Condicionamento patológico: a repetição maquinal, impensada, de comportamentos anacrônicos e / ou antievolutivos, sem questionar a utilidade dos mesmos.
05. Crença autolimitante: a autoconvicção teórica sobre a própria incapacidade ou incompetência, sem buscar averiguá-las através de autexperimentações.
06. Estigma familiar: a aceitação acrítica de rótulos provenientes de estrutura familiar
disfuncional na infância, sem renunciar ao papel a si atribuído por terceiros.
07. Generalização autassediante: a extensão apressada e indevida do insucesso pessoal
em certa área existencial para todas as demais, sem considerar os dados da realidade.
08. Influência cultural: a sujeição às pressões socioculturais estagnantes e / ou insalubres, sem reagir às manipulações e opressões em nome do senso comum.
09. Lavagem cerebral: a aceitação submissa de heterojulgamentos depreciativos, assumindo-os como próprios, sem ponderar criticamente sobre a veracidade dos autopareceres.
10. Mau hábito cronicificado: a manutenção injustificada de costume vicioso e / ou
improdutivo por comodismo ou preguiça, sem mensurar os prejuízos autopatrocinados.
11. Semipossessão patológica: a assimilação de características da personalidade intrusora, mesmo após o afastamento da mesma, sem conseguir distinguir-se das reverberações da
patointerferência extrafísica de longa duração.
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Desestigmatização. As desestigmatizações do autoconceito requerem a segurança na essência da própria consciência, capaz de reestruturar a autexpressão na medida das decisões sobre
quais características manter ou descartar para a obtenção de melhores resultados evolutivos, bem
como para o alcance de maior satisfação íntima e existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desestigmatização do autoconceito, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
04. Autoaprovação cosmoética: Autocriticologia; Homeostático.
05. Automutação: Recexologia; Homeostático.
06. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
07. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
10. Heterorreação autodiagnóstica: Autopesquisologia; Neutro.
11. Megaestigma existencial: Megaparapatologia; Nosográfico.
12. Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
13. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
14. Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
15. Recin: Recexologia; Homeostático.

ADMITIR A POSSIBILIDADE DAS DESESTIGMATIZAÇÕES
SIGNIFICA ASSUMIR O COMPROMISSO INTRANSFERÍVEL
PELO ENGRANDECIMENTO DO AUTOCONCEITO, COM
BASE NOS FATOS E PARAFATOS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia se há demandas de desestigmatizações
cosmoéticas do autoconceito? Quando começará a efetivá-las?
A. L.
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DESIGNAÇÃO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A designação é o ato ou efeito de designar, indicar, distinguir, discernir,
nomear, qualificar ou determinar alguma realidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo designação provém do idioma Latim, designatio, particípio passado do verbo designare, ―marcar; notar; traçar; desenhar‖. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Indicação. 2. Distinção. 3. Determinação.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo designação:
designada; designado; designador; designadora; designante; designar; designatária; designatário; designativa; designativo; designatório; designatum; megadesignação; minidesignação.
Neologia. As duas expressões compostas designação menor e designação maior são
neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Indistinção. 2. Indeterminação. 3. Desqualificação.
Estrangeirismologia: o breakthrough pesquisístico; o curriculum vitae; o background
multicultural.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal com predomínio do mentalsoma; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os definopensenes; a definopensenidade.
Fatologia: a designação; os critérios designatórios; a classificação seletiva; a atribuição
de responsabilidade; a indicação dos desígnios ou atos evolutivos; as grandezas das manifestações
pesquisísticas avaliadas pela qualificação das designações; a designação da cláusula pétrea da
autoproéxis; a designação do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial em relação
à minipeça autoconsciente; a designação do autodiscernimento da conscin lúcida; a intencionalidade expressa na designação da vontade da pessoa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico de função segundo a Meritocracia; as designações de trabalho dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atributivo pessoa certa–momento exato–tarefa adequada; o sinergismo executivo conscin sensitiva especializada–consciex amparadora cosmovisiológica.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); a designação exposta no
princípio da descrença.
Codigologia: a designação do código pessoal de Cosmoética (CPC) convocando a consciência a honrar a própria posição evolutiva.
Teoriologia: a designação da autovivência indicada pela teoria; as designações proexológicas da teoria das cláusulas pétreas; as designações determinísticas da teoria das interprisões
grupocármicas.
Tecnologia: o emprego adequado dos termos técnicos da Orismologia.
Voluntariologia: a designação da função proposta ao voluntário conscienciológico.
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Laboratoriologia: a designação do laboratório conscienciológico mais adequado ao
experimentador no momento evolutivo; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito tarístico da locução representando clara e sinteticamente o conceito; os efeitos das designações do líder.
Ciclologia: o ciclo designação inicial–designação final; o ciclo retrodesignações-neodesignações.
Enumerologia: a designação genérica / específica; a designação particular / pública;
a designação elogiosa / pejorativa; a designação adequada / imprópria; a designação temporária /
definitiva; a designação rígida / flexível; a designação científica / popular.
Binomiologia: o binômio (dupla) designador-designado; o binômio papel social–expectativa social; o binômio direitos-deveres.
Interaciologia: a interação designação-referência; a interação designação-realização.
Crescendologia: o crescendo minidesignação-megadesignação; o crescendo palavra-chave–conceito-chave.
Trinomiologia: o trinômio neoconceitos-neodesignações-neologismos; o trinômio cargo-função-responsabilidade.
Polinomiologia: o polinômio nomeação-descrição-atribuição-identificação.
Antagonismologia: o antagonismo megadesignação / minidesignação; o antagonismo
cosmovisão / monovisão; o antagonismo macrocosmo / microcosmo; o antagonismo designação
autoimposta / designação heteroimposta.
Paradoxologia: o paradoxo da designação podendo ser, ao mesmo tempo, simples
e complexa.
Politicologia: a designação política meritória; a designação por aclamação na democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a pesquisofilia; a conscienciofilia; a raciocinofilia; a cienciofilia; a cogniciofilia; a ciberneticofilia; a fatofilia.
Holotecologia: a ciencioteca; a pesquisoteca; a experimentoteca; a fatoteca; a conscienciometroteca; a pensenoteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Pesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Egocarmologia; a Intrafisicologia; a Conscienciometrologia; a Pensenologia; a Recexologia; a Orismologia; a Mnemossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens designator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens didacticus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens associator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: designação menor = a minidesignação inicial do megafoco da pesquisa;
o discernimento; a distinção; a triagem; a seletividade; a sistematização; a definição; o juízo de
valor; o contexto objetivo; a análise; a interpretação; a Hermenêutica; as palavras-chave empregadas; designação maior = a megadesignação final da teoria gerada pelo megafoco da pesquisa; os
acrescentamentos; a neoconcepção; as idealizações; a neoverpon; a síntese; a orientação cognitiva; o conteúdo das realidades; os conceitos-chave empregados; as possíveis generalizações; as
prospectivas.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a organização cultural.
Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 condições relevantes na abordagem dos temas envolvendo a designação, em geral:
1. Autoproéxis e maxiproéxis.
2. Cláusula pétrea evolutiva.
3. Cosmovisão cosmoética.
4. Interprisão grupocármica.
5. Liderança grupocármica.
6. Minipeça autoconsciente.
7. Prospectiva autorrevezamentológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a designação, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo pesquisa / leitura: Antipesquisologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
06. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
07. Linguagem denotativa: Comunicologia; Neutro.
08. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
09. Referência: Autevoluciologia; Neutro.
10. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
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O ATO DA DESIGNAÇÃO INTELIGENTE, DE ALGUMA
NATUREZA, SE IMPÕE EM TODA ÁREA DE ATIVIDADE
DA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, DEDICADA
ÀS EXPERIMENTAÇÕES COSMOÉTICAS EVOLUTIVAS.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o ato da designação na própria vida? As designações influem na consecução da autoproéxis para você?
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DESINIBIÇÃO LARINGOCHACRAL
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desinibição laringochacral é a qualidade, estado, característica ou condição da conscin, homem ou mulher, de expressar-se verbalmente com ampla desenvoltura e desembaraço no diálogo, no coloquialismo informal, no debate aberto e nas exposições públicas de
todos os tipos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. A palavra inibir procede também do idioma Latim, inhibere, ―deter; fazer recuar; impedir; reter; embaraçar; exercer autoridade; infligir (castigo).
Surgiu no Século XVI. O termo desinibição apareceu no Século XVIII. O elemento de composição laringo vem do idioma Grego, lárugks, ―laringe; garganta; goela‖. O vocábulo chacra provém do idioma Sânscrito, chakra, ―roda; círculo‖.
Sinonimologia: 1. Desinibição verbal. 2. Extroversão laringochacral. 3. Flexibilidade
verbal. 4. Expediente comunicacional.
Neologia. As 3 expressões compostas desinibição laringochacral, desinibição laringochacral homeostática e desinibição laringochacral nosográfica são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Inibição laringochacral. 2. Introversão verbal. 3. Embaraço laringochacral. 4. Timidez expositiva.
Estrangeirismologia: a conquista da liberdade de expressão urbi et orbi; a open mind;
o speaker; o breakthrough laringochacral; a happy hour.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à verbalização útil.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da fluência verbal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os logopensenes; a logopensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; o abertismo pessoal às interpensenizações; os grafopensenes verbais.
Fatologia: a desinibição laringochacral; a extroversão verbal; o expediente comunicacional; a espontaneidade oral; a linguagem desinibida; o destemor laringochacral; a mentalidade
aberta; a mentalidade doadora; a mentalidade empática; a dileção interacional nata; a desenvoltura
mentalsomática expressa em palavras; a fluência na articulação dos signos verbais; a autobagagem polineurolexicológica; a autocoordenação das ideias; os autoposicionamentos francos;
a entonação da voz sustentando a exposição oral; os distúrbios de linguagem; o desperdício de
energias conscienciais (ECs), tempo e oportunidades evolutivas da pessoa tagarela; o descontrole
emocional expresso nas patologias laringochacrais; a superação das autorrepressões interacionais;
a erradicação das fobias sociais; os autenfrentamentos comunicacionais; a catarse laringochacral;
os cuidados necessários à preservação do laringossoma; a capacidade de sintetizar em poucas palavras o conteúdo informativo denso; o laringochacra podendo expressar o conteúdo da consciência; o coloquialismo; as expressões idiomáticas parapedagógicas; o gatafunho verbal; a verborreia; os tititis; o ato de jogar conversa fora; o ato de dar 1 dedinho de prosa; os diálogos interesclarecedores; a manutenção do megafoco discursivo; a dosagem das palavras; a eloquência técnica sobrepujando a retórica vazia; a tares verbal; a tertúlia conscienciológica; o Círculo Mentalso-
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mático; os debates dominicais realizados no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); a dinâmica das argumentações verbais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a erradicação dos
autassédios castradores da manifestação verbal desimpedida; a não submissão à mordaça comunicacional imposta pelos assediadores extrafísicos; a superação das coleiras do ego bloqueadoras
do laringochacra; o heterodesassédio interlocutório; a desassim; o transe parapsíquico; a psicofonia; a xenoglossia; o monopólio do laringochacra; as achegas extrafísicas assimiladas pelo orador
parapsíquico (Lateropensenologia); a teática da laringochacralidade sadia impulsionando a mentalsomaticidade; o conscienciês enquanto palavra muda da Consciex Livre (CL).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo desinibição mentalsomática–desinibição laringochacral;
o sinergismo laringochacra-cardiochacra-sexochacra; o sinergismo laringochacra-laringochacra nas interlocuções acaloradas; o sinergismo autoposicionamento verbal–autoposicionamento
multidimensional; o sinergismo força presencial–desinibição laringochacral; o sinergismo discurso persuasor–discurso arrebatador; o sinergismo gestos-palavras.
Principiologia: o princípio da consistência discursiva; o princípio da escrita ser superior à fala do ponto de vista da Autorrevezamentalogia; o princípio da Conformática; o princípio
da adequação do repertório ao público-alvo; o princípio dialógico embasando a intercompreensão e a convivialidade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio comunicativo
de “para o bom entendedor, meia palavra basta”; o princípio cosmoético de respeitar o silêncio
alheio.
Codigologia: as cláusulas interacionais ínsitas aos códigos pessoal e grupal de Cosmoética; os códigos de etiqueta social.
Teoriologia: as teorias da comunicação; a teoria da análise do discurso; a teoria da
tares.
Tecnologia: a técnica do diálogo-desinibição (DD); a técnica da soltura energossomática; a técnica da assim-desassim; a técnica da assistência tarística; a técnica da autexposição verbal; a técnica da comunicação oral; a técnica da docência conscienciológica; a técnica de pensar
antes de falar ou agir; a técnica de saber o momento exato de falar e de calar.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Comunicologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da desinibição laringochacral na liderança grupal; os efeitos homeostáticos da ortopensenização na fluência verbal; os efeitos autorrepressores do medo de expor-se publicamente; os efeitos do holopensene empático no desembaraço laringochacral; os
efeitos cognitivos da desenvoltura verbal; os efeitos regressivos do mau hábito de falar sem pensar; os efeitos cumulativos da desinibição laringochacral homeostática no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Ciclologia: o ciclo perguntas-respostas; o ciclo exposição-refutação-reformulação; o ciclo falar-escutar.
Enumerologia: o falar de improviso; o falar a sós; o falar pelos cotovelos; o falar pelas
costas; o falar por falar; o falar para dentro; o falar difícil. A fala articulada; a fala atropelada;
a fala melíflua; a fala hipnótica; a fala mansa; a fala arrastada; a fala tatibitate. O discurso; a aula;
a palestra; o debate; o brainstorming; a conversa; o diálogo.
Binomiologia: o binômio Memoriologia–fluência verbal; o binômio retilinearidade pensênica–ortolaringochacralidade; o binômio autoconfiança-autossuficiência; o binômio local de
poder–desembaraço verbal; o binômio ordem dos pensamentos–ordem das palavras; o binômio
pensamento-fala; o binômio autodesassédio–liberdade de expressão; o binômio entonação-pausa.
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Interaciologia: a interação coronochacra-laringochacra; a interação naturalidade-espontaneidade; a interação comunicação verbal–comunicação não verbal; a interação sociabilidade-laringochacralidade; a interação autodiscernimento-ponderação; a interação cognitiva dialógica; a interação Holossinapsologia-Neurolexicologia-Taquipensenologia.
Crescendologia: o crescendo impetuosidade–arrependimento–retratações pessoais.
Trinomiologia: o papel do trinômio coronochacra-laringochacra-palmochacra no interesclarecimento; o trinômio Oratória-Retórica-Eloquência; o trinômio intensidade-velocidade-ritmo verbal; o trinômio parlenda-logomaquia-vaniloquência; o trinômio nosográfico parafonia-iscnofonia-hotentotismo; o trinômio impulsividade-verborragia-remorso; o trinômio gírias–
–jargões–expressões idiomáticas; o trinômio antievolutivo dislalia-dislogia-tardiloquência.
Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo conscin breviloquente / conscin vaniloquente; o antagonismo guardar silêncio / soltar a língua; o antagonismo autoconsciência verbal / boneco de
ventríloquo; o antagonismo colóquio / solilóquio; o antagonismo loquacidade / tartamudez; o antagonismo controle do laringossoma / submissão ao laringossoma; o antagonismo impulso / cálculo; o antagonismo linguagem corruptora / linguagem erudita.
Legislogia: a lei da empatia.
Filiologia: a verbofilia; a conviviofilia; a neofilia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a verbomania; a glossomania; a fraseomania; a lalomania; a logomania.
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a etiquetoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Laringochacrologia; a Conviviologia; a Energossomatologia; a Coloquiologia; a Linguística; a Dialética; a Mentalsomatologia; a Sociologia;
a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin loquaz; o ser interassistencial.
Masculinologia: o comunicólogo; o conviviólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o tocador de obra; o homem de ação; o locutor; o orador; o professor; o comentarista; o apresentador; o intérprete; o contador de estórias; o repentista; o falastrão;
o tagarela.
Femininologia: a comunicóloga; a convivióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a tocadora de obra; a mulher de ação; a locutora; a oradora;
a professora; a comentarista; a apresentadora; a intérprete; a contadora de estórias; a repentista;
a falastrona; a tagarela.
Hominologia: o Homo sapiens loquax; o Homo sapiens verbosus; o Homo sapiens vocalis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens colloquialis;
o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desinibição laringochacral homeostática = a fala fluente, articulada, prolífica do agente da tares; desinibição laringochacral nosográfica = a fala fluente, indiscreta, maledicente da conscin linguaruda.
Culturologia: a cultura do debate; a cultura da interlocução.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desinibição laringochacral, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Altofalante: Comunicologia; Neutro.
03. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
04. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
05. Boca: Somatologia; Neutro.
06. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
07. Debate: Debatologia; Neutro.
08. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
10. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
11. Oaristo: Coloquiologia; Neutro.
12. Palavra: Comunicologia; Neutro.
13. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Taquilalia: Taquirritmologia; Neutro.
15. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO SADIA DA DESINIBIÇÃO LARINGOCHACRAL
É META PRIORITÁRIA AO INTERMISSIVISTA COMPROMETIDO COM A TARES EXPOSITIVA. INTERESCLARECIMENTO
EXIGE FLUÊNCIA NOS AUTOPOSICIONAMENTOS VERBAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se sente satisfeito com a desenvoltura laringochacral pessoal? Quais têm sido os resultados evolutivos no uso do autolaringossoma?
M. I. T.
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DESINTERMEDIAÇÃO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desintermediação é a conduta pessoal da conscin promotora da eliminação, em definitivo, do intermediário, médium, atravessador ou da interface no intercâmbio entre si
e as consciexes, ou seja: empregando os próprios recursos, potenciais, parapercepções ou o autanimismo, dispensando as interferências externas nas autovivências interdimensionais ou entre
a intra e a extrafisicalidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. A palavra intermediação procede do mesmo idioma Latim, intermedius, ―interposto; intercalado; que está no meio‖. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Autossuficiência parapsíquica. 2. Autonomia anímica. 3. Descrenciologia Parapsíquica. 4. Autossegurança parapsíquica. 5. Autodomínio parapsíquico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo intermediação: desintermediação; intermediador; intermediadora; intermediar; intermediária; intermediário; intermédio.
Neologia. As 3 expressões compostas desintermediação aquisitiva, desintermediação
executiva e desintermediação distributiva são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Intermediação. 2. Autossujeição à mediunidade.
Estrangeirismologia: a autovivência de visu, in situ; o upgrade parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autoparapercepções.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a vivência da autorreciclagem evolutiva.
Parafatologia: a desintermediação; a desintermediação interdimensional; a intraconsciencialidade; a solução parapsíquica; o primarismo da mediunidade; a evolução do autodiscernimento paraperceptivo; a colocação do animismo ou da autonomia parapsíquica da pessoa em
primeiro lugar; a condição de nos fenômenos do animismo, em geral, a vontade da conscin
predominar sobre a influência da vontade das inteligências ou consciências externas; a colocação
de todas as modalidades da mediunidade em segundo plano; a constatação de a lucidez da conscin
já se submeter compulsoriamente a vários intermediários, por exemplo, ao energossoma, ao psicossoma e, obviamente, ao próprio soma; a dispensa dos agentes de mediação; a projetabilidade
lúcida (PL) acima da mensagem mediúnica para a conscin, em si; a eliminação do atravessador
tornando as experimentações multidimensionais diretas; a ampliação do livre arbítrio multidimensional da conscin lúcida; a amplificação e o aprofundamento da autoconfiança evolutiva; a troca
estratégica do psicossoma pelo mentalsoma; a troca inteligente da tacon pela tares; a troca definitiva da religião pela tenepes; a troca inevitável do guia extrafísico amaurótico pelo amparador extrafísico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodesassimilação simpática;
a autopreparação para a vivência da condição da desperticidade; a preparação do tenepessista para
a vivência da própria ofiex; o megaparadigma consciencial vivenciado; o parapsiquismo cosmoético; a autorreeducação parapsíquica continuada.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin amparada–consciex amparadora.
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do animismo; a teoria da mediunidade.
Tecnologia: a técnica da projeção consciente; a técnica de viver multidimensionalmente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Neossinapsologia: as neossinapses das verpons conscienciológicas.
Binomiologia: o binômio parapsiquismo-animismo; o binômio paracérebro-cérebro.
Interaciologia: a interação Recexologia-Priorologia.
Crescendologia: o crescendo mediunismo–passividade ativa–cosmoconsciência.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autoparapsiquismo-parafenômeno-interpretação.
Antagonismologia: o antagonismo ouvir dizer / autovivenciar; o antagonismo contato
indireto / contato direto; o antagonismo projetor lúcido / sensitivo vulgar; o antagonismo parapercepção direta / parapercepção mediada; o antagonismo conscin questionadora / conscin crédula.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a projeciocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia;
a epistemofilia; a criticofilia; a descrenciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Holotecologia: a consciencioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca;
a coerencioteca; a interassistencioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Animismologia; a Autexperimentologia;
a Descrenciologia; a Heterodesassediologia; a Autorrecexologia; a Holomaturologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o médium; o animista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
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a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a médium; a animista.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens desintermediator; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens pangraphicus;
o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: desintermediação aquisitiva = a aceitação apenas teórica da eliminação
do intermediário interconsciencial; desintermediação executiva = a vivência, por exemplo, da projetabilidade consciencial do novato em Projeciologia; desintermediação distributiva = a vivência
téatica do veterano com a oficina extrafísica pessoal.
Culturologia: a cultura conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desintermediação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Elo: Evoluciologia; Neutro.
03. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
04. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
05. Obviedade evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
07. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
09. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, HOJE OU AMANHÃ, AQUI OU ACOLÁ, ACABA DESCOBRINDO E DISPENSANDO TODAS AS CATEGORIAS DE INTERMEDIÁRIOS
PRIMÁRIOS NA VIVÊNCIA DA MULTIDIMENSIONALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encarou a realidade avançada da vivência com
o próprio animismo e paraperceptibilidade? Como aceita você a desintermediação interdimensional?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 803.
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DESLANCHE EXISTENCIAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O deslanche existencial é o ato ou efeito do desenvolvimento de nova etapa
ou cada qual dos múltiplos estágios de arranque, aceleração, alavancagem e avanço progressivo
durante a vida intrafísica produtiva da conscin lúcida, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo deslanche deriva do idioma Francês, déclencher, ―abrir alguma
porta desaferrolhando-a‖, e no sentido figurado, ―provocar algum fenômeno; causar bruscamente
alguma reação ou movimento; dar partida repentinamente a‖. A palavra deslanchar surgiu no Século XX. O vocábulo existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis, ―existencial‖, de
existere, ―aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência
real‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Deslanchamento existencial. 02. Arrancada existencial; arranco
existencial. 03. Arranque existencial. 04. Alavancagem existencial. 05. Conquista existencial.
06. Avanço existencial. 07. Acelerada existencial. 08. Destravamento existencial. 09. Desembaraço existencial. 10. Abertura de caminho.
Neologia. As 4 expressões compostas deslanche existencial, deslanche existencial aquisitivo, deslanche existencial executivo e deslanche existencial distributivo são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Travamento existencial. 02. Travão existencial. 03. Embaraço
existencial. 04. Estagnação existencial. 05. Regressismo existencial. 06. Retranca existencial.
07. Fechamento de caminho. 08. Existência humana trancada. 09. Desengajamento evolutivo.
10. Indiferença à autevolução.
Estrangeirismologia: o kick off existencial; o breaking through existencial; o move
forward.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial na intrafisicalidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da vivência da intrafisicalidade consciente; os ortopensenes; a ortopensenidade; os deslanches práticos das manifestações pensênicas.
Fatologia: o deslanche existencial; o deslanche da autovivência; o primeiro deslanche;
os 10 ou 20 deslanches existenciais constitutivos da vida humana da pessoa autoconsciente da
evolução; a força de arranque evolutivo; o motor de arranque da vontade; os deslanches harmônicos; o primeiro impulso; a primeira partida, arrancada ou etapa; as novas etapas sucessivas; a estratégia dos deslanches; os patamares existenciais; a competência nos deslanches; os impactos dos
deslanches; o caminho para a frente; as categorias de aberturas; a autocatálise evolutiva; a marcha
da vida em grupo; a evolução pessoal; os projetos pessoais; o progresso paulatino; o progresso
físico; o progresso social; o progresso intelectual; as coleiras do ego; as autodisponibilidades
existenciais; o desembaraço existencial; a refratariedade ao rolo compressor das inutilidades materiais onipresentes; as rupturas francas com as automimeses dispensáveis; a ida para a frente;
a marcha da vida; o andamento dos esforços frutíferos; a manutenção das realizações; o prosseguimento construtivo; a alavancagem operacional; a elevação da taxa de rendibilidade; a fase do
ritmo acelerado; o arrojo pessoal; a coragem para evoluir; o clímax dos autodesempenhos; o sustento da autorganização; a autodefinição; a autoconfiabilidade; a autodecidologia; a autodeterminação; a autocriatividade; a autossuficiência; a exposição dos talentos; a arremetida cosmoética
calculada; o avanço de nível; a materialização das autopotencialidades; os investimentos; os
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acrescentamentos; a ascensão acadêmica; o crescimento político; o desenvolvimento material; os
acréscimos à dimensão intrafísica; a prosperidade grupal; os valores inalienáveis à personalidade;
a conquista da megagescon ou obra-prima; os esforços pessoais reiterados; a euforin; a saída positiva do alinhamento geral; a megadissidência ideológica; a vanguarda das conquistas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conquista do autoparapsiquismo da conscin intermissivista; os extrapolacionismos paraperceptivos; a alavancagem nos experimentos parapsíquicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–intencionalidade construtiva.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da alavancagem.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: o 1% da teoria em face dos 99% da autovivência.
Tecnologia: a técnica do devagar e sempre.
Voluntariologia: o deslanche no voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: o efeito halo da intencionalidade interassistencial.
Ciclologia: o ciclo existencial infância–juventude–meia-idade–maturidade.
Enumerologia: o deslanche pessoal; o deslanche do desenvolvimento; o deslanche das
oportunidades; o deslanche dos projetos; o deslanche da carreira; o deslanche atual; o deslanche
consolidado.
Binomiologia: o binômio reflexão-realização.
Interaciologia: a interação pessoal com os fluxos do Cosmos.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / involução.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a autoprontidão à neofilia; a decidofilia; a determinofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a recexoteca; a proexoteca; a convivioteca; a sociologicoteca; a volicioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Autopesquisologia; a Autopriorologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia; a Autovoliciologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; as companhias evolutivas; a pessoa-locomotiva; a pessoa-vagão; a personalidade-líder; a personalidade-liderada; a conscin-deslanche; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o parceiro-deslanche.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a parceira-deslanche.
Hominologia: o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: deslanche existencial aquisitivo = a formação educacional concluída com
sucesso; deslanche existencial executivo = o exercício otimizado da profissão; deslanche existencial distributivo = a consecução da obra-prima pessoal.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional ou relativamente cronológica, dentre outras, 12 categorias de etapas existenciais, significando arranques,
deslanches, conquistas ou valores comuns, alcançados, evolutivamente, pela conscin, homem ou
mulher, mesmo quando medíocre, na vida humana:
01. Família: a primeira, nuclear, genética, indispensável à vida intrafísica.
02. Escolaridade básica: a formal ou primária, alfabetizadora.
03. Curso secundário: o certificado de conclusão.
04. Curso superior: o diploma-chave da abertura de portas profissionais.
05. Profissão: a ocupação ou trabalho de sobrevivência.
06. Duplologia: o casamento ou a escolha do / da duplista.
07. Economia: a independência econômica e / ou financeira.
08. Gestação: a produção genética, humana, de filho e / ou filha.
09. Gescon: a primeira realização pessoal de monta, física e / ou intelectual.
10. Megagescon: a obra-prima da existência, o legado real.
11. Recéxis: as reciclagens existenciais periódicas, a evolução pessoal.
12. Recin: a reciclagem intraconsciencial, o aperfeiçoamento do temperamento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o deslanche existencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
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10. Travão: Parapatologia; Nosográfico.

O DESLANCHE EXISTENCIAL É CONDIÇÃO INARREDÁVEL PARA TODA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, SEM
EXCEÇÃO, SEJA MAIS CONSCIENTE OU MENOS CONSCIENTE QUANTO À PRÓPRIA REALIDADE EVOLUTIVA.
Questionologia. Em qual das 3 categorias de deslanches existenciais você, leitor ou leitora, se encontra hoje? Você está satisfeito com o timing das próprias realizações?
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DESLUMBRAMENTO PROJETIVO
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O deslumbramento projetivo é a atitude ou condição acrítica da conscin,
homem ou mulher, na análise das experiências extracorpóreas e na escolha de pessoa, momento,
local e / ou forma adequada para comunicar as autoprojeções.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra deslumbrar deriva do idioma Espanhol, deslumbrar, ―maravilha‖,
e esta de lumbre, ―luz‖. Surgiu no Século XVII. O vocábulo projetivo procede do idioma Francês,
projectif, de project(ion), ―projeção‖, e este do idioma Latim, projectio, ―jato para diante; lanço;
esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura‖, de projicere, ―lançar para diante‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ausência de autocrítica projetiva. 2. Imaturidade projetiva. 3. Encantamento projetivo. 4. Deslumbre projetivo. 5. Triunfalismo projetivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo deslumbramento: deslumbrada; deslumbrado; deslumbrador; deslumbradora; deslumbrante; deslumbrar;
deslumbrativa; deslumbrativo; deslumbrável; deslumbre; deslumbrosa; deslumbroso.
Neologia. As 3 expressões compostas deslumbramento projetivo, deslumbramento projetivo eventual e deslumbramento projetivo frequente são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Autocrítica projetiva. 2. Veteranismo projetivo. 3. Ponderação no
relato projetivo. 4. Projeciocrítica.
Estrangeirismologia: o upgrade projetivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da autocrítica quanto
aos experimentos projetivos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal autocrítico favorecendo a superação do
deslumbramento projetivo.
Fatologia: o deslumbramento projetivo; a ausência de autocrítica ao falar do experimento projetivo; a falta de ponderação sobre os experimentos projetivos e consequências; a necessidade pessoal de querer falar sobre as parapercepções sem antes refletir sobre as informações a serem
transmitidas; a precipitação no falar das experiências projetivas; a ausência de domínio da autoimpulsividade, da autoprecipitação e do ansiosismo diante dos experimentos projetivos; a falta de
profundidade na autopesquisa de determinado assunto evidenciado na experiência projetiva; a necessidade de aprovação do projetor quanto às próprias ideias e experiências projetivas também
evidenciando a carência de atenção e de energias; o constrangimento intrafísico; a ausência de finesse; o estudo do ciclo projetivo; a superação do deslumbramento projetivo; o ato de escolher
a experiência certa, falar para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, para assistir o interlocutor; o emprego da autocrítica sobre a experiência projetiva antes de falar; a ponderação sobre as consequências da explicitação do fenômeno projetivo; a superação das gafes intrafísicas
geradas a partir dos relatos das experiências projetivas; a superação da ansiedade para falar sobre
as experiências projetivas; a vivência pessoal da projeção consciente e a extração do conteúdo do
fenômeno; a teática diária da projeciografia e da projeciocrítica.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
de compreensão da importância do mapeamento da sinalética energética pessoal; a dispersão de
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energias conscienciais (ECs) ao falar sobre os experimentos projetivos sem antes saber se as pessoas estão interessadas; a euforia extrafísica incontida; a inexperiência projetiva; a imaturidade
paraperceptiva; a superação das paragafes; as inspirações dos amparadores extrafísicos durante as
autorreflexões sobre a projeção consciente; a projeção consciente paradidática auxiliando o projetor na superação do deslumbramento projetivo; as ideias inatas sobre a projeção consciente trazidas do Curso Intermissivo (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; o sinergismo projetivo domínio energético–equilíbrio psicossomático.
Principiologia: o princípio de pensar antes de falar; o princípio cosmoético de abster-se diante da dúvida.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) pautando o desenvolvimento projetivo.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade.
Tecnologia: a técnica de ouvir mais e falar menos; a técnica do registro diário; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos 20 EVs
diários; a técnica da desassimilação simpática; a técnica da autoconscienciometria realizada
a partir da rememoração das experiências projetivas.
Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da
imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da superação do deslumbramento projetivo.
Neossinapsologia: a superação do deslumbramento projetivo favorecendo a construção
de neossinapses sobre a projeção consciente.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo vivência da projeção consciente–registro dos parafatos–interpretação do conteúdo.
Enumerologia: a ausência de autocrítica; a indisciplina; a desatenção; a autoimpulsividade; o investimento na autopesquisa; a aplicação da autoconsciencioterapia; a autossuperação.
Binomiologia: o binômio registro diário–aprofundamento na autopesquisa; o binômio
vontade-autodeterminação aplicado na superação do deslumbramento projetivo; o binômio autopesquisa-exemplarismo; o binômio assim-desassim; o binômio autovivência projetiva–discrição;
o binômio autobservação-autorreeducação; o binômio autocontrole-autodisciplina.
Interaciologia: a interação reciclagem intraconsciencial (recin)–interassistencialidade–
–amparo extrafísico.
Crescendologia: o crescendo refletir antes–falar depois; o crescendo projeção espontânea–projeção assistida–projeção intencional; o crescendo trabalho diário com as energias–desenvolvimento projetivo.
Trinomiologia: o trinômio autodisciplina-registro-autopesquisa.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autorreflexão-autoconsciencioterapia-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo superficialidade / profundidade na autopesquisa;
o antagonismo ansiedade / acalmia; o antagonismo impulsividade / ponderação; o antagonismo
autocorrupção / autocrítica no reconhecimento da necessidade de precisar reciclar o deslumbramento projetivo; o antagonismo exibicionismo / discrição.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin gastar mais tempo em cuidar de si para conseguir disponibilizar mais tempo para assistir outras consciências.
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Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à superação do deslumbramento projetivo.
Filiologia: a neofilia; a registrofilia; a autocriticofilia; a parafenomenofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose dificultando a aplicação da autocrítica na
superação do deslumbramento projetivo.
Maniologia: a mania de querer ―aparecer‖.
Holotecologia: a projecioteca; a criticoteca; a interassistencioteca; a convivioteca;
a mentalsomatoteca; a fenomenoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Interassistenciologia; a Autopesquisologia;
a Autorreeducaciologia; a Exemplologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratroférica; a conscin parapsíquica; a conscin projetora; a isca
humana inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: deslumbramento projetivo eventual = a comunicação pontual de determinada projeção sem a necessária autocrítica; deslumbramento projetivo frequente = a comunicação
ostensiva de experiências projetivas, quase diariamente, sem a necessária autocrítica.
Culturologia: a cultura da projeciocrítica; a cultura da projetabilidade lúcida.
Profilaxiologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
8 condições profiláticas para evitar o deslumbramento projetivo:
1. Autocrítica. Fazer uso da autocrítica antes de falar dos experimentos projetivos.
2. Criteriofilia. Falar do experimento projetivo quando o relato for útil para o assistido.
3. Desdramatização. Buscar desdramatizar, sem exacerbar nas energias e emoções, ao
identificar reação pessoal, evitando ―carregar nas tintas‖ ao falar.
4. Docência conscienciológica. Dedicar-se à docência conscienciológica para o aprofundamento da teática projeciológica.
5. Domínio das energias. Investir na mobilização das energias conscienciais.
6. Empatia. Desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do assistido.
7. Intelectualidade. Dedicar-se a leituras e escrita de artigos, verbetes e livros.
8. Parapsiquismo. Participar de cursos de campo ao modo do Acoplamentarium.
Terapeuticologia: Pelos critérios da Paraterapeuticologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, duas ferramentas conscienciológicas favorecedoras de aprofundamento na autopesquisa, com a finalidade de superar o deslumbramento projetivo:
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1. Autoconscienciometria.
2. Autoconsciencioterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o deslumbramento projetivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Educação primária: Reeducaciologia; Neutro.
07. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
09. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
10. Labilidade parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Miniacerto: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Paragafe: Extrafisicologia; Nosográfico.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.

A MAIORIA DOS PROJETORES INEXPERIENTES VIVENCIA
O DESLUMBRAMENTO PROJETIVO, SUPERÁVEL ATRAVÉS DE AUTESFORÇO, AUTOPESQUISA, AUTOCRÍTICA
E PRODUÇÃO DE PROJEÇÕES CONSCIENTES EM SÉRIE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, passa pelo deslumbramento projetivo? Com qual
frequência? Investe na autopesquisa com o objetivo de superar as imaturidades projetivas?
Bibliografia Específica:
1. Lavôr, Luciana Cordeiro Faria de; Técnicas para a Autossuperação do Deslumbramento: Uma Experiência Pessoal; Artigo; V Jornada de Autopesquisa Conscienciológica & I Congresso Internacionl de Autopesquisologia;
Foz do Iguaçu, PR; 13-15.11.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia;
1 E-mail; 15 enus.; 13 notas; 14 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; Janeiro-Março; 2010; páginas 67 a 75.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 115 a 117, 346 a 348 e 357 a 360.

V. M. R.
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DESOPRESSÃO HOLOPENSÊNICA
(HOLOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desopressão holopensênica é a qualidade do efeito de desoprimir-se ou
o percentual do alívio, desafogo, desabafo, soltura e libertação gerado pelo ambiente ou dimensão
na qual a consciência lúcida desenvolve a vivência da própria evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O vocábulo opressão procede também do idioma
Latim, opressio, ―opressão; sujeição; vexação; violência; força; destruição; queda‖. Surgiu no
Século XV. A palavra desopressão apareceu no Século XVIII. O elemento de composição holo
vem do idioma Grego, hólos, ―total; completo; inteiro‖. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, ―pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar‖.
Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum,
através do idioma Francês, sentiment, ―sentimento; faculdade de receber as impressões físicas;
sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção;
opinião; bom senso‖. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês,
énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, ―força em ação‖.
Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Desafogo holopensênico. 2. Soltura holopensênica. 3. Descompressão holopensênica. 4. Distensão holopensênica. 5. Desrepressão holopensênica. 6. Alívio holopensênico. 7. Relaxe holopensênico. 8. Desopressão interconsciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo desopressão: desopressa; desopressar; desopresso; desopressor; desopressora; desoprimente; desoprimida; desoprimido; desoprimir; inoprimida; inoprimido; inoprimível.
Neologia. As 3 expressões compostas desopressão holopensênica, desopressão holopensênica individual e desopressão holopensênica grupal são neologismos técnicos da Holopensenologia.
Antonimologia: 1. Opressão holopensênica. 2. Coerção holopensênica. 3. Compressão
holopensênica. 4. Tensão holopensênica. 5. Repressão holopensênica.
Estrangeirismologia: o clean world; o Pensenarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à qualidade dos holopensenes nos quais se vive.
II. Fatuística
Pensenologia: a desopressão holopensênica; o holopensene pessoal da desopressão; os
benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; o predomínio da ortopensenidade; o holopensene de autoconsciencialidade evolutiva das ICs; o holopensene livre de opressões da comunex evoluída; o desafogo temporário da pressão holopensênica da Socin patológica na projetabilidade lúcida; a criação e manutenção de oásis intrafísicos com holopensenes desopressores; o desligamento do holopensene intrafísico na dessoma lúcida; a desopressão do holopensene planetário como
meta das reurbanizações extrafísicas; as estratégias de anulação da pressão holopensênica baratrosférica na Terra; o holopensene inoprimível dos Serenões.
Fatologia: a importância fundamental da desopressão do ambiente onde se vive; a desopressão do ambiente como sendo o embasamento do conceptáculo criativo da conscin.
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Parafatologia: a desopressão do ambiente como laboratório do desenvolvimento parapsíquico da conscin; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; a desopressão interconsciencial alcançada na autodesperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ortopensenes dos habitantes–ortopensenes do holopensene coletivo; o sinergismo holopensene intrafísico–holopensene extrafísico potencializando
a opressão ou desopressão holopensênica.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria da reciclagem intrafísica.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de não sucumbência às pressões holopensênicas; as técnicas da desopressão interconsciencial nos autodesassédios e nos heterodesassédios.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico, cosmoético, interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenologistas; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito libertador na autopensenização da desopressão holopensênica.
Ciclologia: o ciclo patológico oprimido-opressor desvantajoso evolutivamente para ambas as consciências.
Enumerologia: a desopressão política; a desopressão sócio-cultural; a desopressão econômica; a desopressão energética; a desopressão emocional; a desopressão genética; a desopressão pensênica.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância mantendo a desopressão holopensênica; o binômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático; o binômio desopressão intraconsciencial–desopressão interconsciencial.
Interaciologia: a interação autopensene-holopensene; a interação evolução pessoal–holopensene ideal.
Crescendologia: o crescendo autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o crescendo desopressão holopensênica–desopressão intraconsciencial.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer em função da desopressão holopensênica.
Polinomiologia: o polinômio desopressão-descontração-autenticidade-transparência.
Antagonismologia: o antagonismo desopressão holopensênica / opressão holopensênica; o antagonismo pressão holopensênica sadia / pressão holopensênica doentia; o antagonismo opressão da guerra / desopressão na paz legítima.
Politicologia: a cientificocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paracienciocracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a culturocracia.
Legislogia: as leis internacionais coibindo as práticas opressoras.
Filiologia: a cosmopensenofilia; a fitofilia; a zoofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia;
a sociofilia; a liberofilia; a xenofilia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da autovitimização.
Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Desassediologia; a Autocogniciologia;
a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Priorologia; a Interassistenciologia; a Autocoerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência inoprimível; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens desopressor; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
logicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens
cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desopressão holopensênica individual = a da conscin, em si, seja a residência da pessoa solteira, sozinha, o escritório pessoal, ou a base intrafísica parapsíquica própria;
desopressão holopensênica grupal = a do grupo de conscins, a casa de família nuclear, a empresa
ou a instituição.
Culturologia: a cultura da liberdade sadia; a cultura da desopressão social.
Taxologia. Sob a ótica da Holopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
categorias de desopressões holopensênicas conforme o ambiente no qual o ser humano, homem
ou mulher, desenvolve as próprias experiências evolutivas, aqui especificamente da conscin
cognopolita da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI):
01. Desopressão holopensênica da base intrafísica da tenepes.
02. Desopressão holopensênica da cidade média.
03. Desopressão holopensênica da Instituição Conscienciocêntrica (IC).
04. Desopressão holopensênica da ofiex pessoal.
05. Desopressão holopensênica da passarela da intercompreensão.
06. Desopressão holopensênica da passarinhada do CEAEC.
07. Desopressão holopensênica das geoenergias sadias.
08. Desopressão holopensênica de Foz do Iguaçu.
09. Desopressão holopensênica do Acoplamentarium.
10. Desopressão holopensênica do caminho da lógica.
11. Desopressão holopensênica do CEAEC.
12. Desopressão holopensênica do escritório pessoal.
13. Desopressão holopensênica do Holociclo.
14. Desopressão holopensenica do laboratório conscienciológico de autopesquisas.
15. Desopressão holopensênica do lar pessoal.
16. Desopressão holopensênica do Serenarium.
17. Desopressão holopensênica dos gramados do CEAEC.
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18. Desopressão holopensênica dos jardins do CEAEC.
19. Desopressão holopensênica dos pomares do CEAEC.
20. Desopressão holopensênica do Tertuliarium.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desopressão holopensênica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
02. Confrontação urbanística: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
04. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
05. Holopensene: Holopensenologia; Neutro.
06. Holopensene Automimético: Holopensenologia; Nosográfico.
07. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
08. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
09. Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
10. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
11. Materpensene predominante: Materpensenologia; Neutro.
12. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
13. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
15. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DA DESOPRESSÃO HOLOPENSÊNICA
É INDISPENSÁVEL NO ASSENTAMENTO REGULAR DAS
BASES PARA A VIVÊNCIA DA CONQUISTA DA DESPERTICIDADE DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, trabalha em holopensene desopressor? O holopensene é pessoal ou grupal?
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DESORDEM FAMILIAR
(INTERPRISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desordem familiar é a condição de desarmonia, pertúrbio, desorganização e inconstância persistentes no âmbito conviviológico intrafamiliar, perpetuadora dos desafetos consanguíneos, resultante da ausência de discernimento e das posturas anticosmoéticas ainda
vigentes no grupo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição;
falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O termo ordem procede também do idioma
Latim, ordo, ―fileira; alinhamento; ordem; arranjo; disposição; classe social‖. Surgiu no Século
XV. O vocábulo familiar procede do mesmo idioma Latim, familiaris, ―de família; da casa; doméstico‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Desarmonia familiar. 2. Desavença intrafamiliar. 3. Desorganização
familiar. 4. Indisciplina familiar. 5. Consanguinidade caótica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 68 cognatos derivados do vocábulo ordem:
contraordem; contraordenação; contraordenada; contraordenado; contraordenador; contraordenadora; contraordenamento; contraordenante; contraordenar; contraordenável; coordenação;
coordenada; coordenado; coordenador; coordenadora; coordenadoria; coordenamento; coordenante; coordenar; coordenativa; coordenativo; coordenável; descoordenação; descoordenada;
descoordenado; descoordenador; descoordenadora; descoordenar; descoordenativa; descoordenativo; descoordenável; desordeada; desordeado; desordear; desordeira; desordeiro; desordem;
desordenação; desordenada; desordenado; desordenador; desordenadora; desordenamento; desordenança; desordenante; desordenar; desordenável; infraordem; macrodesordem; microdesordem; ordeira; ordeirismo; ordeiro; ordenação; ordenada; ordenado; ordenamento; ordenança; ordenante; ordenar; ordenável; ordinal; subordem; superordem; superordenação; superordenada; superordenado; superordenar.
Neologia. As duas expressões compostas microdesordem familiar e macrodesordem familiar são neologismos técnicos da Interprisiologia.
Antonimologia: 1. Coerência intrafamiliar. 2. Harmonização familiar. 3. Organização
familiar. 4. Recomposição familiar.
Estrangeirismologia: o imbroglio intrafamiliar; o age quod agis e a reeducação pela
exemplificação; as leis universais do Kósmos sendo ordem, organização, harmonia; o Conviviarium; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reconciliação grupocármica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexistem
desordens irreparáveis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ausência da ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; as intoxicações pensênicas; os antipensenes; a antipensenidade; os babelpensenes; a babelpensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; a necessidade do holopensene pessoal cosmoético.
Fatologia: a desordem familiar; a atmosfera patológica das desafeições intermináveis;
a dificuldade do grupo desafeiçoado chegar às decisões cosmoéticas conjuntas; os maus hábitos
cronicificados; a autovitimização de integrante do grupo reforçada pelos familiares; a patologia
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das crenças religiosas interferindo no convívio familiar; o freio evolutivo da fé cega; a desordem
interna refletindo a desordem externa; a desorganização financeira intrafamiliar; a má gestão do
patrimônio; as alianças entre os afins gerando grupelhos anticosmoéticos; a doença dos progenitores gerando conflitos por falta de organização intrafamiliar; a má administração pretérita dos bens
familiares causando discórdias atuais; a autoridade moral e a força presencial das conscins-chave
promovendo a tares; o ponto crítico das interrelações consanguíneas; o nó górdio dos trafares;
o ―disse me disse‖ na fofoca intragrupal; a distorção dos fatos; o peso dos não ditos gerando desentendimento pela falta de clareza e posicionamento; a ausência de inteligência evolutiva (IE) no
grupo; os anseios respeitados na hierarquia familiar, tais como o bem-estar dos genitores; o assistencialismo entre os membros da mesma família; a busca de ordem nas reuniões intrafamiliares
priorizando o foco e o dinamismo do tema em debate; a herança cultural da linhagem genética
herdada; a família numerosa; a proéxis grupal; a autoridade moral da liderança cosmoética familiar; a interassistência permanente à parentela consanguínea.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os desafetos mantenedores de ressoma grupal; a dessoma intranquila dos componentes do grupo; as parapatologias
intragrupais; a paraparentela vinculada ao grupo pelos desafetos de ações pretéritas; a paraprocedência dos integrantes da família; os pararreagrupamentos evolutivos; o desassédio grupal; a implantação da tenepes pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo egocarma-grupocarma.
Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio da grupalidade; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do equilíbrio dinâmico do Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) necessário a cada integrante da família; a ausência do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando a necessidade de recomposição grupal; a teoria da terapia familiar sistêmica; as teorias da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC).
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da desdramatização emocional; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis; a técnica dos acertos grupocármicos; a técnica da assistência diária aos componentes
do grupocarma (tenepes).
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto superação de trafares, otimizando o senso de organização e grupalidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da desorganização na convivência grupal; o efeito dos malentendidos; o efeito das energias antagônicas e entrópicas exteriorizadas constantemente.
Neossinapsologia: as inculcações religiosas dificultando a aquisição de neossinapses;
os bloqueios encefálicos enraizados dificultando a aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo passado-presente-futuro das relações familiares; o ciclo vicioso das
patomimeses grupais necessitando de reciclagens intraconscienciais; os ciclos das ressomas patológicas.
Enumerologia: o predomínio psicossomático; o predomínio religioso; o predomínio cerebelar; o predomínio do porão consciencial; o predomínio parapsíquico trafarista; o predomínio
genético; o predomínio paragenético.
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Binomiologia: o binômio emocionalidade-racionalidade; o binômio desorganização intraconsciencial–desorganização interpessoal; a necessidade intrafamiliar do binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação fatos-parafatos; a interação entre irmãos; a ausência de interação grupal.
Crescendologia: o crescendo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo minidesordem intragrupo-megadesordem intragrupo; o crescendo patológico desarmonia latente–desarmonia manifesta.
Trinomiologia: o trinômio concessão–abnegação–acerto grupocármico; o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio realçar trafores–atenuar trafares–proporcionar acertos–
–produzir harmonização.
Antagonismologia: o antagonismo organização / desorganização; o antagonismo autodisciplina / autodesorganização.
Paradoxologia: o paradoxo evolutivo de caminhar no contrafluxo social para seguir no
fluxo do Cosmos.
Politicologia: a asnocracia.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da empatia; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a conviviofilia; a familiofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a reciclofobia; a recexofobia; a disciplinofobia; a autocriticofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a mania de falar alto (hiperfonia) nas reuniões de família; a mania de procrastinar; a religiomania.
Mitologia: o mito da família-modelo; a dificuldade na quebra dos mitos intrafamiliares;
o mito de Abas.
Holotecologia: a grupocarmoteca; a convivioteca; a psicossomatoteca; a assistencioteca;
a cosmoeticoteca; a proexoteca; a organizacioteca.
Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Desarmoniologia; a Conflitologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Vinculologia; a Intrafisicologia; a Antagonismologia; a Organizaciologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin entrópica; a conscin inconciliável; a conscin incomunicável;
a conscin vitimizada; a conscin precipitada; a conscin ingênua; a conscin negligente; a conscin
autassediada; a conscin heterassediada; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin aglutinadora cosmoética.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o desorganizado; o alvoroçado; o encrenqueiro;
o exasperado; o desesperado; o levantador de poeira; o justiceiro; o ressentido; o manipulador;
o bajulador; o egocêntrico; o acomodado; o insatisfeito; o orgulhoso; o artista; o consolador; o tenepessista; o compassageiro evolutivo; o exemplarista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a desorganizada; a alvoroçada; a encrenqueira;
a exasperada; a desesperada; a levantadora de poeira; a justiceira; a ressentida; a manipuladora;
a bajuladora; a egocêntrica; a acomodada; a insatisfeita; a orgulhosa; a artista; a consoladora;
a tenepessista; a compassageira evolutiva; a exemplarista.
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Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens
conflictuosus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: microdesordem familiar = a condição da comunicação deficitária entre
alguns membros do grupo consanguíneo; macrodesordem familiar = a condição da comunicação
agressiva e violenta entre a maioria dos membros do grupo consanguíneo.
Culturologia: a cultura da Grupocarmologia; a cultura da desordem.
Etologia. Segundo a Trafarologia, eis, na ordem alfabética, 9 comportamentos patológicos apresentados por 1 ou mais integrantes da parentela, sustentadores da desordem no núcleo familiar:
1. Anticosmoeticidade: as ações anticosmoéticas; a interprisão familiar.
2. Brutalidade: a subjugação pela força; a linguagem vulgar; a depreciação do outro.
3. Conflituosidade: os desacordos; as discussões; os desentendimentos.
4. Imaturidade: os desacertos; as chantagens emocionais; as birras infantis.
5. Imperdoabilidade: os aprisionamentos grupocármicos e religiosos; a falta de reconciliação; a ausência de intercompreensão.
6. Inautenticidade: os comportamentos irrefletidos; a fofin (fofoca intrafísica); a falsidade.
7. Irreflexibilidade: as incoerências afetivas; as irracionalidades manifestas; o endosso
sentimental.
8. Manipulabilidade: as relações de poder; as manipulações intrafamiliares.
9. Suscetibilidade: as relações mal resolvidas do passado; as mágoas e cotovelomas; os
acobertamentos de fatos não esclarecidos.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, na ordem alfabética, 5 técnicas assistenciais auxiliares na remissão de comportamentos disfuncionais intragrupais, favorecedoras de renovações sadias e fraternas:
1. Arco voltaico craniochacral: a transmissão e assimilação de energias conscienciais
(ECs) procurando eliminar bloqueios de energias gravitantes e promovendo desassédios e desbloqueios encefálicos.
2. Estado vibracional: a instalação do estado vibracional profilático em quaisquer circunstâncias nas interações e no ambiente familiar.
3. Tacon: a tarefa da consolação, enquanto conduta-exceção, aos componentes do grupo
portadores de parapatologias arraigadas, preparando terreno para a tares.
4. Tares: a tarefa do esclarecimento, enquanto conduta-padrão, focada na reeducação
grupal e na exposição de verdades relativas de ponta (verpons).
5. Tenepes: a tarefa energética pessoal diária, com a técnica de exteriorização de energias assistenciais e profiláticas, auxiliada por amparadores.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desordem familiar, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aglutinação: Harmoniologia; Neutro.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Pangrafia grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.

A DESORDEM FAMILIAR RESULTA DO ACÚMULO DAS MICROENTROPIAS DIÁRIAS E DOS PEQUENOS GESTOS ANTIFRATERNAIS, GERANDO ACOMODAÇÃO MIMÉTICA NAS
POSTURAS ANTICOSMOÉTICAS E NA PATOPENSENIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é suscetível ao padrão nosográfico da parentela genética? Já é amparador intrafísico da família ou engrossa o coro dos assediadores intramuros?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; revisores Alexandre Zaslavsky; et al.;
260 p.; 14 seções; 135 caps.; 14 E-mails; 185 enus.; 46 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 7 websites; glos.
210 termos; 403 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas
127 a 143.
2. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel
Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 125 expressões e ditos
populares; 56 enus.; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 17 técnicas; 5 teorias; 5 websites; glos. 86 termos; 1 posf.; 20 cenografias; 20 infográficos; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.
rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 38, 65,
69, 77, 78, 122, 147, 156 e 241.
3. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tania Guimarães; revisoras Ana Flávia Magalhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 18 webgrafias; 8 websites; glos. 171
termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 119.
4. Dattilo, Frank M.; Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental para Casais e Famílias (CognitiveBehavioral Therapy with Couples and Families); pref. Aaron T. Beck, M. D.; revisor técnico Bernard Rangé; trad. Magda
França Lopes; 304 p.; 8 caps.; 2 escalas; 9 esquemas; 1 fluxograma; 4 questionários; 15 siglas; 38 técnicas; 2 testes; 366
refs.; 2 apênds.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2011; páginas 124, 140, 201, 220 e 226.
5. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários e minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 190, 332 e 333.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
571, 573, 574, 589, 639, 646, 647, 650, 652, 653, 655, 656, 658, 663 e 671 a 673.
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7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2003, páginas 123, 161, 162, 177, 187, 323, 403, 405, 406, 473 e 1.117.

R. C. R.
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DESPEDIDA
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A despedida é o ato de apartamento da consciência, intra ou extrafísica, de
outra consciência, princípio consciencial, objeto ou condição existencial, seja breve ou perduradouro, voluntário ou imposto.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo despedir procede do idioma Português Antigo, espedir, e este
do idioma Latim, expetere, ―reclamar; reinvidicar‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Despedimento. 2. Adeus. 3. Separação. 4. Partida. 5. Desenlace.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo despedida:
despedidas-de-verão; despedido; despediente; despedimento; despedir; despedível.
Neologia. As duas expressões compostas despedida incompreendida e despedida compreendida são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Apresentação. 2. Reencontro. 3. Chegada. 4. Recepção. 5. Boas
vindas.
Estrangeirismologia: o the end; o farewell; o adieu; o ciao; o goodbye; o arrivedérci;
o hasta la vista; o see you soon.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamento do autodiscernimento
quanto ao ciclo aproximações-afastamentos da Seriexologia.
Coloquiologia: a aprendizagem de abrir mão de laços, posses, poderes e circunstâncias;
o temor do nunca mais; a quebra na interação consciencial poro a poro, chacra a chacra; o remorso pelo ficado por dizer; a chance de virada de mesa evolutiva; a ousadia de posicionar-se
face a face com o desconhecido; o labor pessoal de repaginação da autexpressão.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do desapego lúcido; o holopensene de sofrimento
culturalmente alimentado na ocasião do adeus; a pressão holopensênica de emocionalismos envolvendo as despedidas; os grupopensenes; a grupopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a facilidade na troca de bloco pensênico favorecendo os ajustes pessoais aos neocontextos vivenciais.
Fatologia: a despedida; o desfecho da experiência partilhada; a descontinuidade na interrelação; o encerramento do diálogo; o desaparecimento do contato visual e / ou auditivo; o corte
da conexão direta; o espaço vago deixado por quem partiu; os despedimentos costumeiros; o remate de etapa na agenda diária; a modificação no rol de atividades cotidianas; a ultrapassagem de
fase existencial; a desvinculação natural a grupos; o aparente desenlaçamento de consciências;
a espetacularização das despedidas; os dramas nas separações; as canções populares valorizando
padecimentos devido a afastamentos conscienciais; as inquietações pela finitude do corpo humano; as crises evolutivas; o reconhecimento da diversidade de alternativas vivenciais possíveis;
a vida dividida em antes e depois da despedida; a saída de estágio existencial propiciando a entrada em neoestágios de experimentações.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático evitando contágios
emocionais nas situações de despedida; a exacerbação do cardiochacra; as conexões energéticas
mantidas apesar da distância física; as desconexões energéticas nas rupturas afetivas; a projeção
do adeus dessomática; a projeção do adeus ressomática; a elaboração de pluridespedidas pelo dessomado e pelo pré-ressomante; o acervo pessoal de despedidas vislumbrado no acesso às retrovidas favorecendo o entendimento do dinamismo dos vínculos conscienciais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo autoparapsiquismo-autorreflexão-autenfrentamento.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém ser insubstituível; o princípio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: os códigos protocolares nas despedidas solenes; os códigos sociais de manifestação do luto; o código pessoal do bom-tom; o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando os comportamentos na despedida; o código grupal de Cosmoética (CGC) regrando as posturas
coletivas nas despedidas.
Teoriologia: as teorias e práticas conscienciológicas.
Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas parapsíquicas; as técnicas projetivas;
as técnicas da convivência sadia; as técnicas de autorreflexão; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio
Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da
Seriexologia.
Efeitologia: os efeitos traumáticos do acúmulo de despedidas mal feitas; os efeitos dos
condicionamentos emocionais na dificuldade em dizer adeus; os efeitos da irreflexão na perpetuação de autoconvicções irracionais sobre as despedidas; os efeitos de carências afetivas na
dramatização das despedidas; os efeitos do orgulho teimoso nas despedidas mal resolvidas; os
efeitos emocionais da ausência de despedida; os efeitos apaziguadores da sensação de dever
cumprido nas modificações no rumo existencial.
Ciclologia: o ciclo da vida; o ciclo ressomas-dessomas; o ciclo encontros-despedidas;
o ciclo chegadas-partidas; o ciclo agrupamentos-diásporas; o ciclo contendas-reconciliações;
o ciclo assins-desassins; o ciclo apegos-desapegos.
Enumerologia: o ato de apartar-se; o ato de ausentar-se; o ato de retirar-se; o ato de
afastar-se; o ato de desprender-se; o ato de eximir-se; o ato de reengajar-se.
Binomiologia: o binômio despedida-recomeço; o binômio término do velho–começo do
novo; o binômio sair das vistas–permanecer na memória; o binômio sentimento de posse–apego
desmedido; o binômio perspectiva de quem vai–perspectiva de quem fica; o binômio dessomático
choro dos amigos na despedida–sorriso do completista; o binômio ressomático sorriso dos paramigos na paradespedida–choro do neonato.
Interaciologia: a interação Proxêmica-Cronêmica; a interação consciência tranquila–
–desapego; a interação recin-recéxis.
Trinomiologia: o trinômio fazer-desfazer-refazer; o trinômio compor-descompor-recompor; o trinômio encontrar-desencontrar-reencontrar.
Antagonismologia: o antagonismo avant première / revival; o antagonismo estreia / última apresentação; o antagonismo entrada triunfal / gran finale; o antagonismo inauguração
/ fechamento das portas; o antagonismo prefácio / posfácio; o antagonismo prólogo / epílogo;
o antagonismo introdução / conclusão.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência necessitar desapegar-se do próprio egão;
o paradoxo de o apego à autevolução envolver desprendimentos sucessivos; o paradoxo de a desafeição aguerrida poder apertar os liames conscienciais mais fortemente se comparado à afeição.
Legislogia: as leis da evolução consciencial; as leis do holocarma.
Filiologia: a neofilia facilitando as despedidas.
Fobiologia: a neofobia dificultando as despedidas.
Sindromologia: a síndrome do ninho vazio.
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Maniologia: a nostomania.
Mitologia: os mitos românticos; os mitos eletronóticos; o mito de tudo ser para sempre.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a dessomatoteca;
a projecioteca; a parafenomenoteca; a retrocognoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Autodiscernimentologia; a Dessomatologia; a Parapercepciologia; a Retrocogniciologia; Seriexologia;
a Holocarmologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
o atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: despedida incompreendida = a emocionalmente traumática para a consciência; despedida compreendida = a serenamente entendida pela consciência.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, 20 categorias de despedidas,
dispostas em ordem alfabética, com o objetivo de ampliar a visão sobre o tema:
01. Despedida alegre / triste.
02. Despedida amistosa / raivosa.
03. Despedida antecipada / adiada.
04. Despedida anunciada / à francesa.
05. Despedida bem feita / inacabada.
06. Despedida cerimonial / informal.
07. Despedida curta / longa.
08. Despedida educada / em branco (indelicada).
09. Despedida esquecida / inesquecível.
10. Despedida festejada / lastimada.
11. Despedida individualizada / coletiva.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Despedida organizada / improvisada.
Despedida planejada / inesperada.
Despedida presencial / remota.
Despedida privativa / pública.
Despedida provisória / duradoura.
Despedida resignada / revoltada (sob protestos).
Despedida singela / suntuosa.
Despedida tranquila / desesperada.
Despedida trivial / incomum.

Sociedade. Na análise da Grupocarmologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 16
facetas sociais relacionadas à despedida:
01. Aviso de despedida: o anúncio da separação; a dispensa; o aviso prévio.
02. Carta de despedida: a mensagem suicida; o testamento; o editorial.
03. Celebração de despedida: a visita; o jantar; a festa; o bota fora; o farewell.
04. Cena de despedida: o roteiro social ditado para o adeus; os registros fotográficos.
05. Clima de despedida: o tom saudoso das conversas; as evocações nostálgicas.
06. Cumprimento de despedida: a palavra e frase padrão; o aperto de mão; os beijos
e abraços.
07. Data da despedida: o dia marcante; o momento histórico fixado na memória.
08. Discurso de despedida: as mesuras e elogios; o agradecimento; a expressão de gratidão; as palmas.
09. Fácies de despedida: os sorrisos; os olhos marejados; as lágrimas.
10. Gesto de despedida: o aceno; o abano das mãos; o balanço de lenços.
11. Hora da despedida: a efetivação da partida; o sentimento de perda reavivado.
12. Música de despedida: o réquiem; o apobatério (canto dos antigos gregos).
13. Preço da despedida: as perdas compulsórias; as reciclagens existenciais inevitáveis.
14. Resolução de despedida: as promessas de contato; os planos de reencontro.
15. Ritual de despedida: a solenidade; a homenagem; o funeral; a carpideira.
16. Saudação de despedida: o adeus; o tchau; o vá em paz; o até logo; o até à vista;
o até breve.
Despedidas. A vida é repleta de despedidas, às quais as consciências atribuem diferentes
pesos afetivos. Dentre os fatores influentes nas reações perante as despedidas, destacam-se: as tradições socioculturais, o histórico holobiográfico, as características da personalidade, o nível de
maturidade evolutiva, bem como o teor do prognóstico aventado sobre a duração do afastamento
e o saldo de prejuízos com o câmbio existencial decorrente.
Experimentos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 25 elementos relativos à vida
consciencial passíveis de ocasionarem experimentos de despedida:
01. Alimento: a restrição alimentar; a despedida de sabores a serem renunciados.
02. Ano: o Réveillon; a despedida do ano velho.
03. Contexto familiar: o casamento; o nascimento de filho; a adoção de criança ou animal; a chegada de agregado; o divórcio; a viuvez; a despedida da dinâmica familiar pregressa.
04. Corpo: as modificações físicas do crescimento e envelhecimento; a perda de função
corporal; a mutilação; a despedida do corpo antigo.
05. Dia: o pôr do sol; a despedida do dia findo.
06. Ego: a mudança de ego; a recin; a despedida do retroego.
07. Evento: o fim de festa; a despedida do acontecimento e dos participantes.
08. Expediente: o término do horário de trabalho; o último brinde na happy hour; a despedida dos colegas da jornada laboral.
09. Experiência extrafísica: o encaminhamento para a ressoma; o retorno da projeção
lúcida; a despedida de consciexes e paracontextos experienciados.
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10. Experiência intrafísica: a pré-dessoma; o pós-dessoma imediato; a despedida de
conscins e contextos humanos.
11. Função: a extinção ou substituição de afazeres; a delegação de responsabilidade;
a transferência de cargo; a despedida da tarefa e dos parceiros no ofício exercido até então.
12. Instituição: a formatura; a licença do emprego; a demissão; a dissidência; a despedida do convívio rotineiro com os companheiros institucionais.
13. Objeto: a doação; o escambo; a venda; o dano irreversível; o final da vida útil;
a despedida do bem material descartado.
14. País: a viagem; a emigração; a expatriação; o exílio político; a despedida da pátria
e das conjunturas partilhadas com os compatriotas.
15. Paisagem: as variações sazonais; as neoconstruções; a reurbanização ambiental;
a despedida do panorama usufruído.
16. Planeta: a expedição espacial; a transmigração interplanetária; a despedida do planeta e dos respectivos habitantes intra e extrafísicos.
17. Planta: o período de floração; o murchamento; a extinção; a despedida do visual
e da interação com a flora local.
18. Profissão: a mudança de profissão; o desemprego; a aposentadoria; a despedida do
exercício profissional a ser desvencilhado.
19. Programa televisivo: o último capítulo da novela; o final da temporada ou cancelamento de série televisiva; a despedida dos personagens e do lazer midiático de eleição.
20. Projeto: o sonho abandonado; o adiamento ou desistência de projeto; a despedida
da prospectiva futura frustrada.
21. Relacionamento: a diluição de interesses comuns e afinidades; a incompatibilidade
de agendas; o distanciamento emocional; a desavença; a despedida da intimidade compartilhada.
22. Residência: a troca de moradia; a saída da casa paterna; a demolição; a despedida
do antigo ambiente doméstico e, em certos casos, das referências geopolíticas de costume.
23. Rotina: a alteração de hábitos; a recéxis; a internação hospitalar; a prisão; a despedida das atividades rotineiras interrompidas.
24. Subumano: a passagem para outro dono; o óbito; a despedida do pet.
25. Vigília física: o adormecimento; a despedida dos conviventes intrafísicos.
Dificultadores. Nos estudos da Psicossomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 posturas dificultadoras do manejo das despedidas:
1. Apego: a superestimação dos vínculos afetivos firmados até o presente.
2. Arrependimento: o pesar pelo não vivido e não dito; a valorização tardia do perdido.
3. Carência: o ressentimento pelo vazio energético deixado pelo ausente.
4. Controle: a pretensão infactível de estender o passado indefinidamente.
5. Estagnação: a fixação do foco no conhecido, experienciado e dominado.
6. Frustração: o inconformismo quanto ao aborto das autexpectativas quanto ao futuro.
7. Insegurança: o despreparo para lidar com novas vivências.
8. Medo: o desconforto e desconfiança diante do ignorado.
Facilitadores. Pelas análises da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem
alfabética, 8 posturas facilitadoras do manejo das despedidas:
1. Abertismo: a predisposição à construção de neovínculos afetivos.
2. Aceitação: a admissão do fim da vida conhecida e da demanda pelo surgimento de
nova maneira de viver.
3. Adaptação: a disponibilidade para o entrosamento ao neocontexto existencial.
4. Compreensão: a busca pela apreensão dos motivos causadores do desenlace.
5. Desapego: a assunção da necessidade dos envolvidos seguirem rumos diferenciados.
6. Recomposição: a explicitação de pedidos de desculpas e heteroperdoamentos.
7. Reflexão: a realização de balanço realista sobre as perdas e os ganhos.
8. Respeito: o acatamento das escolhas e do direito de ir e vir dos demais.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a despedida, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexclusão cosmoética: Cosmoeticologia; Nosográfico.
02. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
03. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
04. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
05. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
06. Encontro antecipatório: Projeciologia; Homeostático.
07. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
08. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
09. Megachoque consciencial regressivo: Autosseriexologia; Nosográfico.
10. Paraterapêutica do luto: Paraterapeuticologia; Homeostático.
11. Projeção do adeus ressomática: Projeciologia; Neutro.
12. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
14. Reencontro secular: Seriexologia; Neutro.
15. Separação unificadora: Cosmovisiologia; Homeostático.

A PERSPECTIVA DO REENCONTRO TORNA A DESPEDIDA
MAIS TRANQUILA. EIS O VALOR DE VIVÊNCIAS PROJETIVAS E RETROCOGNITIVAS NA COMPROVAÇÃO DO CICLO
ENCONTROS-DESENCONTROS OPERADO NA SERIÉXIS.
Questionologia. Qual postura você, leitor ou leitora, emprega nas despedidas inerentes
à existência intra e extrafísica? Há emocionalismos? Por quais razões?
A. L.
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DESPERDÍCIO
(ECOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desperdício é o ato ou efeito de desperdiçar, gastar exageradamente ou
esbanjar valores evolutivos sem critério nem proveito.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra desperdício deriva do idioma Espanhol, desperdicio, e este do
idioma Latim, desperditio, ―perdição; destruição; ruína‖, radical de desperditum, supino de disperdere, ―perder de todo; deitar a perder; destruir; arruinar; desaparecer‖. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Esbanjamento. 02. Gastança. 03. Perda. 04. Perdularismo.
05. Autodissipação. 06. Autocorrupcionismo. 07. Perdologia. 08. Insucesso. 09. Superfluidade.
10. Excesso.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo desperdício:
antidesperdício; autodesperdício; desperdiçada; desperdiçado; desperdiçador; desperdiçadora;
desperdiçamento; desperdiçante; desperdiçar; indesperdício; megadesperdício.
Neologia. As duas expressões compostas desperdício inicial e desperdício prolongado
são neologismos técnicos da Ecologia.
Antonimologia: 01. Indesperdício. 02. Antidesperdício. 03. Aproveitamento. 04. Economia. 05. Poupança. 06. Parcimônia. 07. Moderação. 08. Comedimento. 09. Autodesassédio.
10. Sucesso.
Estrangeirismologia: o waste money; a máxima life is too short to wasted time; as navegações sem proveito pela Internet.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego das coisas ou realidades da vida humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imoderação nas aplicações dos recursos intrafísicos; os ociopensenes; a ociopensenidade; os vacuopensenes; a vacuopensenidade; os poluciopensenes; a poluciopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o desperdício; o esbanjamento de recursos; os desperdícios de energias, tempo, esforços, oportunidades, água, eletricidade e alimentos; os supérfluos; os aportes recebidos
para serem aproveitados na consecução da autoproéxis; a necessidade de se evitar o descaso para
com a Natureza e o futuro da Humanidade; a inteligência da preservação e sustentação da Ecologia; a inteligência de se evitar os desperdícios; a gastança suntuária; o desperdício das potencialidades e oportunidades evolutivas gerando o incompléxis; o autodesperdício maior das ideias inovadoras; o desperdício da neoideia; a compulsão do desperdício na vivência patológica do consumismo paroxístico; os erros de cálculo nas ações de desperdício; os desperdícios de autesforços
nos empenhos dispersivos; os esbanjamentos como atos de ignorância e inépcia; o autodesperdício do tempo consciencial da conscin dispersa na Era da Fartura; a moderação e o comedimento
como recursos de maturidade consciencial; os desperdícios da juventude e a importância da inversão existencial (invéxis); o peso social dos esbanjamentos; os focos de desperdícios; os índices de
perdas; o uso indevido dos materiais; a usabilidade inepta; a má gestão dos recursos; as despesas
desnecessárias; a dilapidação do patrimônio; o desvio dos recebimentos proexológicos; as oportunidades perdidas; os lazeres fúteis; os passatempos sem sentido; as amizades ociosas; o ato de
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brincar em serviço; o ato de atirar pérolas aos porcos; o ato de lançar palavras ao vento; a existência desperdiçada.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desperdício cronicificado de tempo evolutivo
pelos habitantes da Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico despriorização-desregramento.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio do sabendo usar não
vai faltar; o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo perdido.
Codigologia: o nível e qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo autocritérios de consumo justo.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando os atrasos evolutivos derivados da interassedialidade; a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs) desprezada.
Tecnologia: as tecnologias para evitação de desperdícios; as técnicas de reciclagem do
lixo; as técnicas de aproveitamento útil do tempo; a técnica da invéxis; a ausência da aplicação da
técnica do detalhismo; a antitécnica de viver; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica de
mais 1 ano de vida.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico antidesperdício.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível da
Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito halo dos desperdícios; o efeito sorvedouro da simples torneira pingando diuturnamente; o efeito cascata de desperdícios da imaturidade consciencial; o efeito patológico acumulativo da negligência.
Neossinapsologia: as neossinapses desperdiçadas no engavetamento de trabalhos publicáveis.
Ciclologia: o ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais; o ciclo
evolutivo pessoal; o ciclo fartura-carência; os impactos ambientais do desequilíbrio no ciclo demanda pelos recursos naturais–capacidade de reposição planetária.
Enumerologia: o desperdício da regressão; o desperdício da displicência; o desperdício
da negligência; o desperdício da desfocalização; o desperdício da desassociação; o desperdício da
incoerência; o desperdício da indisciplina.
Binomiologia: o binômio incompléxis-melin; o binômio patológico esbanjamento de alguns–carência de muitos; o binômio tempo desperdiçado–tempo perdido; o binômio mau feito–
–retrabalho; o binômio reduzir desperdícios–aumentar produtividade; o binômio qualidade máxima–custo mínimo.
Interaciologia: a interação ócio-desperdício; a interação Era da Fartura–Era do Desperdício.
Crescendologia: o crescendo melin-melex.
Trinomiologia: o trinômio patológico desmotivação-boavidismo-lazer; o trinômio patológico esbanjamento-gula-luxúria; o trinômio desorganização-descontrole-desperdício; o trinômio disfuncionalidade-ineficiência-desperdício.
Polinomiologia: o polinômio descuidos-vícios-excessos-extravagâncias.
Antagonismologia: o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo Profilaxia / Perdularismo; o antagonismo previsão / esbanjamento; o antagonismo esbanjar / investir;
o antagonismo patológico extremo esbanjamento / avareza; o antagonismo desperdícios óbvios
/ desperdícios invisíveis; o antagonismo poupança / desperdício; o antagonismo ganho / perda;
o antagonismo riqueza / escassez.
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Paradoxologia: o paradoxo do acúmulo de minidesperdícios continuados poder ser
muito maior se comparado ao maxidesperdício eventual; o paradoxo da superprodutividade evolutivamente inócua; o paradoxo do comedimento cosmoético da conscin large.
Politicologia: a ludocracia; a vulgocracia. As políticas públicas de conscientização quanto ao consumo consciente.
Legislogia: as leis contra os desperdícios; as leis da Economia Consciencial; a comodidade inepta da lei do esforço mínimo.
Filiologia: a hedonofilia.
Sindromologia: os megadesperdícios dos portadores da síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do desperdício; a síndrome da despriorização.
Maniologia: a ludomania; a riscomania; a nostomania.
Mitologia: o mito do desperdício-zero.
Holotecologia: a proexoteca; a sincronoteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a toxicoteca; a trafaroteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Ecologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Proexologia;
a Evoluciologia; a Perdologia; a Desviologia; a Inutilogia; a Autoincoerenciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriticologia; a Prospectivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a consciência em subnível evolutivo.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o esbanjador; o perdulário evolutivo; os nababos
dos petrodólares.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a esbanjadora; a perdulária evolutiva; os excessos
das socialites.
Hominologia: o Homo sapiens disperditius; o Homo sapiens dilapitador; o Homo
sapiens inordinatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens superfluus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocohaerens;
o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desperdício inicial = a conduta de esbanjamento dos valores existenciais
do jovem ainda inexperiente, com possibilidades maiores de reciclagens; desperdício prolongado
= a conduta de esbanjamento dos valores existenciais da pessoa madura e desleixada, a caminho
da melin.
Culturologia: o desperdício de vidas da cultura bélica; o desperdício de finanças da
cultura consumista; o desperdício de cérebros da cultura inútil; a cultura das inutilidades; a cultura do megaconsumismo; a cultura moderna da Ecologia; a cultura da evitação dos desperdícios.
Sapienciologia. Sob a ótica da Ecologia, a sabedoria da Natureza supre as necessidades
do Homem até com desperdícios, a fim de nada faltar à vida humana e não haver reclamações, expressando tal alerta, por exemplo, dentre miríades de fatos, por meio destes 3 na ordem alfabética:
1. Amoras. O agricultor não consegue aproveitar todas as amoras maduras geradas pela
grande amoreira.
2. Espermatozoides. O homem não consegue aproveitar todos os espermatozoides fabricados pelo próprio androssoma.
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3. Óvulos. A mulher não consegue aproveitar todos os óvulos produzidos pelo próprio
ginossoma.
Infernos. A Humanidade não escutou a mensagem antiecológica da Ilha da Páscoa. Ali,
os nativos acabaram com a vida destruindo as florestas para erguer os Muais, em favor do Deus,
a Religião. Transformaram a ilha no Inferno Quente. Agora, a Humanidade está acabando com
a vida destruindo as florestas – queimadas, fábricas, chaminés – para sustentar as indústrias, em
favor do Deus, o Dinheiro. Transformam o planeta Terra no Infernão Quente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desperdício, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
06. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
07. Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
10. Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
11. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
12. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
13. Irresponsabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
14. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Síndrome de Amiel: Parapatologia; Nosográfico.

QUEM NÃO SE IMPORTA COM A PRÓPRIA VIDA DE DESPERDÍCIOS MENOSPREZA A SI MESMO, A COSMOÉTICA,
A INTERASSISTENCIALIDADE, O FUTURO, O ESSENCIAL
E O PRIORITÁRIO DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda desperdiça valores evolutivos? De quais
naturezas? Por quais razões?
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DESPERTAMENTO CONSCIENCIAL
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O despertamento consciencial é a saída da consciência, intra ou extrafísica,
do estado de torpor, inércia, confusão ou subjugação pensênica, para a condição íntima de recobramento da lucidez, da capacidade de discernimento e da vontade própria, após período de desequilíbrio emocional, parapsicose pós-dessomática, semipossessão ou possessão consciencial, lavagem cerebral, subcerebral ou paracerebral, devido a auto ou heterassédio, ignorância ou crise
existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo despertar é de origem controversa. Para José Pedro Machado
(1914–2005) deriva do idioma Latim, deexpergitare, ―despertar‖. Conforme Antenor Nascentes
(1886–1972) e Joan Corominas (1905–1997) provém de espertar, e este também do idioma Latim,
expergiscere, ―acordar; despertar‖. Surgiu no Século XIII. A palavra despertamento apareceu no
Século XX. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo
conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autorresgate da lucidez consciencial. 2. Recobramento do autodiscernimento. 3. Recuperação da homeostase intraconsciencial. 4. Reaquisição da autonomia consciencial. 5. Desembaraçamento pensênico. 6. Destorpor consciencial. 7. Recobramento das capacidades mentais.
Neologia. As 3 expressões compostas despertamento consciencial, minidespertamento
consciencial e maxidespertamento consciencial são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 01. Autassédio cronicificado. 02. Paracomatose; parapsicose pós-dessomática. 03. Sonolência consciencial. 04. Obnubilação pensênica. 05. Embotamento mental.
06. Torpor intraconsciencial. 07. Amaurose consciencial; cegueira evolutiva. 08. Ponto morto
evolutivo. 09. Estagnação consciencial. 10. Vegetalismo da consciência.
Estrangeirismologia: o estado intraconsciencial aware; o waking up; o darse cuenta;
o momento do insight.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autolucidez consciencial.
Coloquiologia. Eis 4 expressões populares referentes ao tema: – Caiu em si; se tocou;
acordou para a vida; caiu a ficha.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de autoconsciência contínua; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; a remodelagem pensênica; o holopensene planetário patológico, amenizado pela reurbex.
Fatologia: o despertamento consciencial; a retomada paulatina do autodiscernimento
pós-crise; o átimo de lucidez; a eureca; a acuidade; o atilamento pessoal; a autoconsciência sobre
os atos e fatos circunstanciais; os diferentes níveis de percepção sobre o estado de embaralhamento mental; a ignorância ignorada; as etapas necessárias para o desassédio multissecular; o despertamento alheio no tapa, levando ao estupro consciencial; o desassédio advindo do autodesassédio;
os acontecimentos encantoando a pessoa para o autodesassédio; a catástase autodesassediadora;
a recin; a recéxis; a remodelagem pensênica; a libertação da imaturidade; o ato de abrir mão dos
caprichos pessoais; o ato de chutar o balde; a saturação das patologias pessoais; a crise existencial; a viragem assistido-assistente; os pontos de clivagem autevolutiva; a saída do grupo de inter-
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prisão assediadora; a eliminação da lavagem cerebral ou subcerebral; a liberdade de pensamento;
a liberdade de atuação; a autonomia consciencial; a recuperação pessoal após a síndrome de burnout; o descarte da frustração; a autorreconstrução consciencial posterior ao trauma; a retomada
da rotina após a tragédia social; a superação pós-guerra; a resolução do luto; a fase transacional
da reciclagem consciencial; a saúde consciencial; a intencionalidade cosmoética; a racionalidade
como ponto de partida do auxílio ao despertamento pelos amparadores; a profilaxia dos assédios;
a higiene mental, em vida, dos problemas emocionais ou monoideísmos, evitando a parapsicose
pós-dessomática; o autopreparo para a dessoma; o fato de não existir pulos de maturidade; a aceleração da maturidade; a necessidade de informação para ocorrer a troca do paradigma limitador
para o libertário; a tares; as publicações, aulas, debates e dinâmicas da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a qualidade da lucidez extrafísica; a influência das energias gravitantes na lucidez consciencial; a catatonia da
consciex; o sonâmbulo extrafísico; a dificuldade da consciex aceitar o descarte do corpo físico;
o pseudodespertamento extrafísico do guia amaurótico; a sujeição pessoal à possessão interconsciencial por período prolongado como forma de suicídio inconsciente; a ausência psíquica no
transe parapsíquico; a libertação do cabresto energético gerando a sensação parafisiológica de furar o balão no desassédio; a mudança das feições após o desassédio; a desconexão energética nuco-frontal no desassédio; a exteriorização de energias conscienciais pelo projetor assistencial;
a extrapolação parapsíquica causando extrapolação cognitiva; a deslavagem paracerebral; a saída
da parapsicose pós-dessomática; a paraclínica; a paraterapêutica; o sono reparador no extrafísico;
a paracirurgia; o parapsicodrama; a parassepsia das energias gravitantes; a força presencial; a força natural de atração das energias conscienciais do epicentro assistencial na promoção da lucidez;
a autoconscientização multidimensional (AM) sendo o real despertamento consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico baixa autopercepção–alta heterossubjugação; o sinergismo paraterapêutico ectoplasmia–Cosmoética assistencial; o sinergismo autodesassediante aquisição de conhecimento–ampliação da maturidade; o sinergismo autossaturação
do contexto patológico–condições externas favoráveis à recéxis.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da prioridade compulsória;
o princípio da saturação assediadora.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos estágios grupocármicos; a teoria da bitanatose; a teoria da
paraaculturação; a teoria da parapsicose pós-dessomática; a teoria do choque consciencial pós-dessoma.
Tecnologia: as técnicas consciencioterápicas; as técnicas de acareações intra e extrafísicas; as técnicas de resgate do parapsicótico ou do paracomatoso na Baratrosfera; as técnicas
projetivas paraterapêuticas; a técnica de aquisição de autolucidez extrafísica, pela conscin projetada, pelo questionamento “estou acordado ou projetado?”; as técnicas psicológicas e psiquiátricas para a superação de traumas; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de limpeza sináptica no curso ECP2.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistencialidade; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Desperticidade.
Efeitologia: o efeito da compreensão do traço consciencial; o efeito do autodesassédio
mentalsomático; o efeito de expansão das ideias e energias na despossessão consciencial;
o efeito da frase “você não é o corpo físico” na troca de paradigma materialista pelo consciencial; o efeito da regeneração compulsória das ideias pessoais pelo desassédio.
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Neossinapsologia: as neossinapses advindas da mudança de paradigma; as neossinapses resultantes da desconexão energética de consener.
Ciclologia: o ciclo renovação sináptica–mudança de patamar assistencial; o ciclo descontentamento-busca-reflexão-ação-recaída-neotentativa-superação; o ciclo autenfrentamento–
–despertamento consciencial.
Enumerologia: o valor da autolucidez; o valor da clareza autopensênica; o valor da autonomia; o valor da autocriticidade; o valor da hiperacuidade parapsíquica; o valor da racionalidade; o valor da desperticidade.
Binomiologia: o binômio reflexão-decisão; o binômio informação-reação; o binômio
elucidação-vontade; o binômio vontade-ação; o binômio vítima-algoz; o binômio dogmatização-genuflexão; o binômio manipulação-submissão; o binômio robéxis-marionetagem; o binômio irreflexão–idiotismos culturais; o binômio informação–energia consciencial; o binômio autoridade
moral–capacidade de desassédio.
Interaciologia: a interação positiva parapsíquico ecotoplasta–amparador extrafísico;
a interação conscin-consciex; a interação parafisiológica subjugado-possessor; as interações patológicas energéticas; a interação dos holopensenes do algoz e da vítima; a interação benéfica
consciencioterapeuta–amparador extrafísico; a interação intraconsciencialidade-extraconsciencialidade.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo patológico carência afetiva–heterassédio.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio
EV–projeção consciente–tenepes; o trinômio tares-reflexão-neossinapses; o trinômio cognição–
–associação de ideias–despertamento; o trinômio saúde mental–saúde emocional–saúde energética.
Polinomiologia: o polinômio trauma emocional–desequilíbrio mental–psicose–parapsicose.
Antagonismologia: o antagonismo emoção / razão; o antagonismo subcerebralidade
/ maxidiscernimento; o antagonismo autolucidez / inconsciência; o antagonismo pusilanimidade
/ autenfrentamento; o antagonismo acanhamento / autoconfiança.
Paradoxologia: o paradoxo da condição rara da vítima subjugada física e moralmente,
não subjugada mental e emocionalmente; o paradoxo do minuto-chave na ocorrência do desassédio secular.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a lucidofilia.
Fobiologia: a eliminação da tanatofobia; a racionalização do medo de ficar assediado
novamente.
Sindromologia: a anulação da síndrome do carneirismo; a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a evitação da síndrome da vitimização.
Maniologia: a exclusão da nosomania; a evitação da toxicomania.
Holotecologia: a lucidoteca; a atencioteca; a despertoteca; a reeducacioteca; a nosoteca;
a dessomatoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Psicopatologia; a Parapatologia; a Consciencioterapia; a Reeducaciologia; a Desassediologia; a Parapercepciologia; a Antivitimologia; a Interassistenciologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin neofílica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o autorrecomposto; o autorreeducador; o evoluciente; o reciclante existecial; o autodesassediado; o autesclarecido; o autoquestionador; o livre pensador; o maxidissidente ideológico; o autodecisor; o homem de ação; o antiemocional; o desapegado cosmoético;
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o pacífico; o atento; o parapsíquico lúcido; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o projetor
cosmoético; o tenepessista; o ofiexista; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: a autorrecomposta; a autorreeducadora; a evoluciente; a reciclante existencial; a autodesassediada; a autesclarecida; a autoquestionadora; a livre pensadora; a maxidissidente ideológica; a autodecisora; a mulher de ação; a antiemocional; a desapegada cosmoética;
a pacífica; a atenta; a parapsíquica lúcida; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a projetora
cosmoética; a tenepessista; a ofiexista; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens antimonotonus;
o Homo sapiens agens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidespertamento consciencial = a retomada do autocontrole após
a exaltação emocional irrefletida; maxidespertamento consciencial = a condição da desperticidade
consciencial.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da racionalidade; a cultura da autorreflexão; a cultura patológica da zumbificação; a cultura ultrapassada do coronelismo; a cultura do parapsiquismo lúcido; a cultura da desperticidade.
Psicossomatologia. O emocionalismo exacerbado e as emoções básicas como a raiva,
a tristeza, a insegurança, o medo, a culpa, o ressentimento são, por si só, mantenedores do embaraçamento pensênico, da obnubilação e do embotamento mental, deixando a consciência em estado de lusco-fusco consciencial, por fomentarem diretamente o autassédio e serem links para o heterassédio. Essa condição intraconsciencial, cega e limita a consciência na identificação e uso dos
próprios potenciais, úteis para a manutenção da autonomia e liberdade de manifestação lúcida,
sem subjugações.
Dificultadores. Sob a ótica da Intraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 exemplos de condições dificultadoras para o despertamento consciencial:
01. Acrasia.
02. Apego.
03. Autocorrupção.
04. Autoculpa.
05. Eletronótica.
06. Esquiva.
07. Frustração.
08. Inconformismo.
09. Insegurança.
10. Inveja.
11. Medo.
12. Neofobia.
13. Orgulho.
14. Robéxis.
15. Submissão.
16. Tanatofobia.
17. Teimosia.
18. Timidez.
19. Vaidade.
20. Vício.
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Ocorrências. Sob o enfoque da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 13 exemplos
de procedimentos ou ocorrências, capazes de originar o despertamento consciencial:
01. Afastamento. A retirada da consciência do ambiente intra ou extrafísico com holopensene e companhias negativas influenciadoras.
02. Choque. A ocorrência de chacoalhão somático, energético, mental ou existencial.
03. Despossessão. A desvinculação energética de consciex assediadora.
04. Encontro. A preparação, pelos amparadores, de conjuntura e encontro com consciência chave para auxílio no despertamento da consciência.
05. Energizações. O recebimento de energizações homeostáticas promovidas por conscins ou consciexes amparadoras.
06. Inspiração. As ideias-chave para o acesso à consciência foco do despertamento.
07. Internação. A internação em clínica especializada.
08. Neoinformação. A apresentação de fato, parafato ou informação nova.
09. Parafenômeno. A ocorrência de fenômeno parapsíquico impactante.
10. Realismo. A apresentação da informação ―balde de água fria‖.
11. Tares. A ocorrência de catástase desassediadora desencadeada pela informação esclarecedora.
12. Tratamento. A administração de tratamento medicamentoso e psicoterápico.
13. Vexame. A ocorrência de situação vexaminosa, mas terapêutica, pela exposição da
real manifestação da consciência.
Etapas. No contexto da Paraterapeuticologia, o despertamento consciencial pode ocorrer em 4 etapas, citadas em ordem funcional:
1. Planejamento. Fase de planejamento pelos amparadores intra e extrafísicos e / ou pela própria pessoa, da melhor forma para efetivar o despertamento consciencial, analisando aspectos como, por exemplo: o resgate extrafísico da consciex; o resgate de conscin de local inapropriado para a manutenção da autolucidez; a abordagem mais adequada ao contexto assistencial;
a consciência mais indicada para o acesso ao assistido e a previsão dos episódios sucessivos os
quais serão necessários.
2. Despertamento. Fase de retomada da autolucidez, a partir da situação ou reflexão; da
saída da parapsicose; do autodesassédio em si; da despossessão; do efeito do remédio; das deslavagens cerebral, subcerebral e / ou paracerebral.
3. Recuperação. Fase de convalescência, quando ocorre a recuperação física, emocional
e mental da consciência, incluindo período de monitoramento intra ou heteroconsciencial.
4. Reeducação. Fase de aplicação de metodologias para a fixação do novo nível de autolucidez, capacidade de discernimento e vontade própria da consciência.
Facilitadores. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
11 exemplos de condições intraconscienciais facilitadoras para o despertamento consciencial:
01. Antecipação. A autorreflexão para evitar a chegada ao ponto de saturação o qual
mantém a consciência refém de si ou de outro.
02. Autoconhecimento. O conhecimento dos próprios traços conscienciais, para ampliação da autoconfiança.
03. Autocrítica. O reconhecimento e admissão do próprio estado de patologia.
04. Autodesrepressão. A autopermissão para “chutar o balde” e dizer “basta”.
05. Automonitoramento. A autobservação periódica quanto ao retorno de auto e heterassédios.
06. Automotivação. A decisão íntima da renovação pessoal.
07. Autorreflexão. O hábito da autorreflexão crítica, na busca de conclusões o mais
realistas possíveis.
08. Dicionário cerebral. O auxílio do uso de palavras diferentes das habituais para sair
do monoideísmo e apriorismose.
09. Energia. A desestagnação energética do energossoma pelo estado vibracional.
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10. Otimismo. O corte do pessimismo sem distorcer a verdade dos fatos.
11. Sinalética. O reconhecimento do conjunto de sinaléticas parapsíquicas pessoais como recurso para ampliação da autonomia consciencial.
Benefícios. No universo da Evoluciologia, após o despertamento consciencial, a consciência pode vivenciar, por exemplo, 7 condições homeostáticas, listadas em ordem alfabética:
1. Autavaliação: aprofundada, ingressando no Curso Intermissivo, no caso de consciex.
2. Autocontrole: sobre as próprias manifestações pensênicas, estimulando a automaturação psicossomática.
3. Autonomia: na tomada de decisões, auxiliando na elevação da autestima.
4. Deslavagem: cerebral, subcerebral ou paracerebral, possibilitando a maxidissidência.
5. Desassedialidade: promovendo a reaquisição e manutenção da autolucidez consciencial.
6. Produtividade: com a retomada dos compromissos proexológicos prioritários.
7. Recéxis: possibilitando convivialidade pró-evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o despertamento consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Aterrissagem forçada: Recexologia; Nosográfico.
03. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
08. Consciência-títere: Parapatologia; Nosográfico.
09. Despertez: Autopercucienciologia; Neutro.
10. Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
11. Efeito da repressão: Parapatologia; Nosográfico.
12. Hibernante: Evoluciologia; Neutro.
13. Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
14. Recobramento: Recexologia; Neutro.
15. Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.

O DESPERTAMENTO CONSCIENCIAL É O PASSO INICIAL
PARA O ESTADO DE AUTOLUCIDEZ EFETIVA, CONQUISTADO A PARTIR DAS RECINS ININTERRUPTAS, EMBASADAS NO AUTODISCERNIMENTO E NA VONTADE DECIDIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou momentos de despertamento consciencial? Faz uso da razão e vontade para manter o estado autolúcido alcançado?
Filmografia Específica:
1. A Cor Púrpura. Título Original: The Color Purple. País: EUA. Data: 1985. Duração: 156 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Steven Spielberg.
Elenco: Danny Glover; Whoopi Goldberg; Margaret Avery; Oprah Winfrey; Willard E. Pugh; Akosua Busia; Desreta
Jackson; Adolph Caesar; Rae Dawn Chong; Dana Ivey; Leonard Jackson; Bennet Guillory; John Patton Jr.; Carl Ander-
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son; Susan Beaubian; James Tillis; Phillip Strong & Laurence Fishburne. Produção: Quincy Jones; Kathleen Kennedy;
Frank Marshall; & Steven Spielberg. Desenho de Produção: J. Michael Riva. Direção de Arte: Bo Welch. Roteiro:
Menno Meyjes. Fotografia: Allen Daviau. Música: Quincy Jones. Figurino: Aggie Guerard Rodgers. Edição: Michael
Kahn. Cenografia: Linda DeScenna. Companhia: Amblin Entertainment; Guber-Peters Company; & Warner Bros. Distribuidora: Warner Bros. Outros dados: Filme com base no romance de Alice Walker. Sinopse: Georgia, 1906. Celie,
14 anos, violentada pelo pai, torna-se mãe de duas crianças, mas é separada dos filhos e da irmã Nettie, enviada como missionária na África. Celie, doada a Mister, homem bruto devido à paixão não correspondida por Shug Avery, sensual cantora de blues, passa a ser tratada simultaneamente como esposa e escrava. Em cartas, Celie descreve a solidão e tristeza, mas
quando Shug e Sofia, nora de Mister, a auxiliam, Celie toma consciência do próprio valor e vai em busca de outras
possibilidades de vida.
2. A Onda. Título Original: Die Welle. País: Alemanha. Data: 2008. Duração: 107 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Alemão. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). Direção: Dennis Gansel. Elenco: Jürgen Vogel; Frederick Lau; Max Riemelt; Jennifer Ulrich; Christiane Paul; Jacob Matschenz; Cristina do Rego; & Elyas M'Barek. Produção: Christian Beker. Co-produção: Martin Moszkowicz; & Constantin Film Produktion. Roteiro: Dennis Gansel; & Peter Thorwarth. Fotografia: Hanania Baer. Música: Keiko Maile. Companhia: Rat
Pack Filmproduktion. Outros dados: Filme com base em fatos reais. Sinopse: Em determinada escola da Alemanha,
alunos tem de escolher entre duas disciplinas eletivas, anarquia e autocracia. O professor Rainer Wenger é colocado para
dar aulas sobre autocracia. Após alguns minutos da primeira aula, o professor decide, para exemplificar melhor aos alunos, formar o governo fascista dentro da sala de aula, dando o nome de ―A Onda‖ ao movimento. Rainer acaba perdendo
o controle da situação, e os alunos começam a propagar ―A Onda‖ pela cidade, tornando o projeto da escola em
movimento real. Quando as coisas começam a ficar sérias e fanáticas demais, Wenger tenta acabar com ―A Onda‖, mas já
é tarde demais.
3 Amor Além da Vida. Título Original: What Dreams may come. País: EUA; & Nova Zelândia. Data: 1998.
Duração: 113 min. Gênero: Romance. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Vincent Ward. Elenco: Robin Williams; Cuba Gooding Jr.; Annabella Sciorra; Max
von Sydow; Jessica Brooks Grant; Josh Paddock; & Rosalind Chao. Produção: Barnet Bain; & Stephen Deutsch. Desenho de Produção: Eugenio Zanetti. Direção de Arte: Jim Dultz; Tomas Voth; & Christian Wintter. Roteiro: Ronald
Bass, com base no livro de Richard Matheson. Fotografia: Eduardo Serra. Música: Michael Kamen. Montagem: David
Brenner; & Maysie Hoy. Figurino: Yvonne Blake. Cenografia: Cindy Carr; & Josh Fifarek. Efeitos Especiais: CIS
Hollywood; Cinema Production Services; Composite Components Company; D-Film; Digital Domain; General Lift;
Giant Killer Robots; Illusion Arts; Lunarfish; Manex Visual Effects (MVFX); Mass. Illusions; Masters FX; Mobility Inc.;
POP Film; Pacific Ocean Post; Pulse Imaging; RFX; Radium; Re; & Shadow Caster. Companhia: Interscope Communications; Metafilmics; & Polygram Filmed Entertainment. Distribuidora: Universal Pictures. Outros dados: Vencedor
do Oscar de Melhores Efeitos Especiais (1999). Sinopse: O médico Chris Nielsen e a esposa Annie perdem os filhos em
acidente de carro e tentam superar as dificuldades. Anos depois Chris é morto tentando ajudar vítimas de outro acidente.
No ―paraíso‖ descobre o suicídio da esposa e decide resgatá-la.
4. A Vila. Título Original: The Village. País: EUA. Data: 2004. Duração: 120 min. Gênero: Suspense.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção
& Roteiro: M. Night Shyamalan. Elenco: Joaquin Phoenix; Bryce Dallas Howard; William Hurt; Sigourney Weaver;
Adrien Brody; Judy Greer; Jayne Atkinson; Michael Pitt; Cherry Jones; & Celia Weston. Produção: Sam Mercer; M.
Night Shyamalan; & Scott Rudin. Música: James Newton Howard. Companhia: Buena Vista. Sinopse: Em 1987, na
Pensilvânia, o vilarejo de Covington, com população de 60 pessoas isoladas do restante do mundo, é circundado por
floresta onde todos são proibidos de passar, pois, segundo os líderes, habitam o local, criaturas maléficas. A tranquilidade
do vilarejo é ameaçada quando Ivy Walker sai à procura de suprimentos médicos além da floresta, para socorrer Lucius.
O pacto é desafiado e o caos toma conta da vila.
5. Os Outros. Título Original: The Others. País: EUA. Data: 2001. Duração: 104 min. Gênero: Suspense.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Português. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD).
Direção: Alejandro Amenábar. Elenco: Nicole Kidman; Fionnula Flanagan; Christopher Eccleston; Alakina Mann; James
Bentley; Eric Sykes; & Elaine Cassidy. Produção: Fernando Bovaira; José Luis Cuerda; & Park Sunmin. Desenho de
Produção & Direção de Arte: Benjamín Fernández. Roteiro & Música: Alejandro Amenábar. Fotografia: Javier Aguirresarobe. Montagem: Nacho Ruiz Capillas. Cenografia: Emilio Ardura; Elli Griff; & Benjamín Fernández. Figurino:
Sonia Grande. Efeitos Especiais: Graham Aikman; Derek Langley; Pedro Moreno; Bernard Newton; & Félix Bergés.
Companhia: Miramax Films. Sinopse: Na isolada Ilha de Jersey, ao final da Segunda Guerra Mundial, Grace (Nicole
Kidman) aguarda o retorno do marido. Na bela e espaçosa mansão, vivendo com 2 filhos, Grace acredita estarem em segurança. Novos criados chegam para substituir os antigos e eventos sobrenaturais começam a se desenrolar.
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.;
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 13 a 152.
2. Merloo, Joost A. M.; Lavagem Cerebral: Menticídio – O Rapto do Espírito (The Rape of the Mind); trad.
Eugênia Moraes Andrade; & Raul de Moraes; 384 p.; 18 caps.; 129 refs.; 20,5 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Ibrasa; São Paulo, SP;
1980; páginas 3 a 375.
3. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.;
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1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 18 a 263.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 55
a 59, 603 a 605, 607, 622, 623, 627, 629, 630, 786, 787, 880 a 882, 976 e 1.001.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 248 a 250,
263, 264, 430 a 441, 455 a 462, 535 a 537, 558, 571, 943, 946 e 947.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 130 a 133, 174 a 181, 202 a 204, 215 a 217, 293, 313, 314, 320 a 324, 330, 331, 338, 393 a 397, 510 a 512, 522,
523 e 526 a 534.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 462, 463
e 466.
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DESPERTAMENTO DO INTERMISSIVISTA
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O despertamento do intermissivista é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, autoconscientizar-se e reconhecer a si própria como sendo ex-aluna de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo despertar é de origem controversa. Para José Pedro Machado
(1914–2005) deriva do idioma Latim, deexpergitare, ―despertar‖. Conforme Antenor Nascentes
(1886–1972) e Joan Corominas (1905–1997) provém de espertar, e este também do idioma Latim, expergiscere, ―acordar; despertar‖. Surgiu no Século XIII. A palavra despertamento apareceu
no Século XX. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço
de‖. A palavra missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, ―ação de enviar; remessa; missão‖, de missum, supino de mitere, ―mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar;
lançar; atirar‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista deriva do idioma Grego, istes, designando
―adepto; aderente; seguidor; partidário‖.
Sinonimologia: 1. Autoconscientização do ex-aluno de CI. 2. Autorreconhecimento da
condição de intermissivista. 3. Destorpor do egresso do CI. 4. Autolucidez da condição de intermissivista. 5. Assunção da condição de intermissivista.
Neologia. As 3 expressões compostas despertamento do intermissivista, despertamento
precoce do intermissivista e despertamento retardatário do intermissivista são neologismos
técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 1. Obnubilação do ex-aluno de CI. 2. Embotamento do intermissivista.
3. Torpor do intermissivista. 4. Amaurose quanto à condição de intermissivista. 5. Ignorância
quanto à condição de intermissivista. 6. Titubeio do egresso do CI. 7. Autoinsegurança quanto
à condição de intermissivista.
Estrangeirismologia: o rapport espontâneo com as ideias da Conscienciologia; os after
effects cosmovisiológicos das neoverpons; o waking up do ex-aluno de CI; o darse cuenta do fato
de ser intermissivista; a admissão do próprio background consciencial; o welcome aboard da maxiproéxis grupal; o timing de autoinclusão na proéxis; a oportunidade de aceleração evolutiva no
timeline existencial; o campus conscienciológico enquanto Retrocognitarium intermissivo; o Intermissarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoconsciencialidade intermissiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscienciólogo: agente retrocognitor. Intermissivista: autolucidez, responsabilidade.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Despertamento. O maior problema da Conscienciologia é despertar as conscins intermissivistas dormentes, tanto as que ainda não descobriram os seus pares, quanto aquelas que
já conhecem a Neociência, mas ainda permanecem arredias, objetivando a consecução dinâmica
de suas proéxis, sejam pessoais e / ou grupais”.
2. “Intermissiologia. “Como saber se uma pessoa, homem ou mulher, vivenciou e concluiu o Curso Intermissivo?‖ Foi pensando em semelhante contexto que elaborei o Conscienciograma durante mais de duas décadas. – ―Primeira coisa a ser constatada: a pessoa admite a imortalidade da sua consciência? Admite o processo das vidas sucessivas?‖ Há de admitir tais condições sem briga, sem sacrifício, completamente pacificada dentro dela. Esse é o primeiro passo
a fim de constatar as próprias pararrealidades intermissivas”.
3. Invisibilidade. “Ainda é necessário trabalharmos para haver maior divulgação do que
é o Curso Intermissivo (CI) e suas propostas libertárias, com chamamentos maiores dos intermis-
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sivistas dormentes, tornando também de maior visibilidade o autorado conscienciológico e seus
propósitos evolutivos, em favor de todas as consciências”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal intermissivo; o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os paracognopensenes; a paracognopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a ortofôrma holopensênica intermissiva; o holopensene do Curso Intermissivo relembrado na intrafisicalidade; a inclinação à verponogenia decorrente dos genopensenes intermissivos; o autopensene inato raro próprio da conscin intermissivista; a autorreceptividade aos neopensenes; a expansão pessoal da autopensenização
a partir do contato com a Conscienciologia.
Fatologia: o despertamento do intermissivista; a autoconvicção da própria condição de
intermissivista; a admissão do autocompromisso intermissivo firmado; a autopesquisa quanto ao
curso pré-ressomático pessoal; a afinidade cognitiva com as ideias da Conscienciologia; a facilidade de assimilação das mensagens conscienciológicas; a capacidade pessoal de apreensão das
verpons conscienciológicas; a microminoria de egressos de Curso Extrafísico; o corpus da Neociência Conscienciologia enquanto cópia intrafísica mais aproximada possível dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos; as reproduções aproximadas e indutoras das lembranças das paravivências
intermissivas; os simulacros materializados, possíveis, nesta dimensão, das pararrealidades mais
evoluídas; os canais de comunicação conscienciológicos; a tempestade publicitária cosmoética
chamando e despertando as conscins intermissivistas; a educação online propiciando o acesso aos
intermissivistas; as tertúlias conscienciológicas disponíveis no canal Tertuliarium no site YouTube; o conteúdo intermissivo, cosmoético, evolutivo e tarístico dos verbetes conscienciológicos; as
publicações, aulas, debates e dinâmicas da Conscienciologia; as leituras conscienciológicas relembrando os paradeveres dos ex-alunos do CI; os neologismos da Conscienciologia servindo de
plataforma de comunicação entre os intermissivistas; o impacto nos intermissivistas dos cursos de
entrada das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o curso Extensão em Conscienciologia
e Projeciologia 1 (ECP1) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC)
reeditando o ambiente do Curso Extrafísico; a assistência aos intermissivistas esquecidos dos
compromissos pré-ressomáticos; o reavivamento da holomemória dos mentaissomas dos educandos egressos de CI; o restringimento intrafísico da própria ressoma bloqueando ou dificultando
a autorrecuperação dos cons magnos da consciência; a evitação do autodesperdício; a autoconscientização proexológica; o grau de aplicação técnica dos ensinamentos intermissivos; o aproveitamento das oportunidades existenciais; o acolhimento do colega recém-chegado, incentivando
a consecução dos projetos proexológicos; o resgate da identidade consciencial através do convívio com os colegas intermissivistas; o CI enquanto pré-requisito do conscienciólogo; a vivência
do currículo pedagógico do conscienciólogo fundamental para o despertamento de neointermissivistas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autopredisposições intermissivas; as retrocognições intermissivas; o conteúdo programático do Curso Extrafísico Avançado; os tempos dos Cursos Intermissivos; os aportes existenciais programados durante
a intermissão; os marcos planejados durante a intermissão na consecução da proéxis pessoal; os
paraencontros de intermissivistas ressomados; o tangenciamento consciencial pelos amparadores
extrafísicos propiciando os encontros cruciais de destino; o interesse sincero dos amparadores extrafísicos de função na ampliação da maturidade da conscin contribuindo para a reaquisição de retroinformações cursistas; a precocidade do despertamento do egresso do CI podendo indicar o nível de intermissibilidade pessoal; os ditames do Curso Intermissivo pré-ressomático pessoal;
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o autocomprometimento em honrar as paralições recebidas; o autocompromisso de sustentar as
recins intermissivas; a lealdade à paraprocedência cursista.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–Curso de Longo Curso (tertúlias
conscienciológicas da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia,
CEAEC); o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo autocrticidade-autossinceridade; o sinergismo práticas energéticas–autorretrocognições; o sinergismo paracérebro-cérebro facilitando a recuperação dos cons magnos; o sinergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata; o sinergismo superdotação consciencial–hiperesforço
evolutivo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o intermissivista ser conscin atratora de intermissivistas; o princípio do maximecanismo multidimensional
interassistencial; o princípio tarístico do autesclarecimento; a admissão do princípio da descrença (PD); o princípio da irresistibilidade da lógica cosmoética atuante nas consciências lúcidas;
o princípio da imprescindibilidade de autoposicionamentos na vida humana; o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento.
Codigologia: o código evolutivo dos intermissivistas.
Teoriologia: a teoria e prática dos Cursos Intermissivos; a teoria do restringimento
consciencial na ressoma; a teoria da indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria sobre
a vida humana atual valer 15 vidas humanas pregressas; a teoria das verdades relativas de ponta
da Conscienciologia Extrafísica; a teoria do paradigma consciencial; a teoria da evolução consciente; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da proéxis.
Tecnologia: as paramnemotécnicas intermissivas fixadoras da genopensenidade para
a futura ressoma; a técnica de recuperação dos cons magnos; as neotecnologias comunicativas
favorecendo a divulgação do chamado aos intermissivistas; as técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas evolutivas avançadas da Conscienciologia na condição de reflexos intrafísicos dos estudos dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos; as técnicas
de assistência mentalsomática ou tarística; as paratecnologias parapedagógicas; as técnicas paradiplomáticas na abordagem inicial ao intermissivista; o recurso extremo da técnica da Cosmoética Destrutiva na reversão das lavagens cerebrais eletronóticas; as técnicas de autodesassédio.
Voluntariologia: a atuação do voluntariado conscienciológico propiciando o reavivamento nos intermissivistas das próprias ideias inatas; as voluntárias e voluntários docentes das
ICs.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Mnemossomatologia;
o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível
da Parapedagogia.
Efeitologia: o efeito interassistencial das amizades evolutivas multiexistenciais; os efeitos repercussivos do Curso Intermissivo na conscin intermissivista; os efeitos dos experimentos
energéticos didáticos na abertura consciencial às ideias conscienciológicas; o efeito da verpon
impactante na conscin evolutivamente predisposta; o efeito catalisador da heterolucidez proporcionado pelas neoexpressões conscienciológicas; os efeitos do nível da paralucidez intermissiva
na recuperação dos cons magnos; o efeito mentalsomático das neoverpons na assunção do compromisso intermissivo.
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Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas no Curso Intermissivo e reacessadas na
intrafisicalidade; as paraneossinapses intermissivas sendo facilitadoras à compreensão do paradigma consciencial.
Ciclologia: o ciclo de retrocognições úteis; o ciclo período intermissivo–vida intrafísica.
Enumerologia: o paravinco intermissivo; as ideias inatas; a assistência de destino; a filial cognitiva do CI; a senha intermissiva; o tirateima do intermissivista; o engajamento nas tarefas
libertárias.
Binomiologia: o binômio sementeira extrafísica–colheita intrafísica; o binômio teoria
intermissiva–prática proexológica; o binômio preparação-realização; o binômio megaoportunidade evolutiva–megarresponsabilidade interconsciencial; o binômio autocognição teática–tares
eficaz; o binômio informação-reação; o binômio autocrítica–prioridade evolutiva.
Interaciologia: a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a interação memória cerebral–holomemória; a interação educador intermissivista veterano–educando intermissivista recém-chegado; a interação autor intermissivista–leitor intermissivista; a interação dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação refluxo intermissivo–reflexo proexológico; a interação proéxis-paraprocedência.
Crescendologia: o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo paratilamento intermissivo–ideias inatas rememoradas; o crescendo ideias
inatas–cons magnos; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo automegarrecursos pré-ressomáticos–Pandeiro–
–CEAEC–Interlúdio na implantação da Conscienciologia no planeta Terra.
Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose dificultando o despertamento do intermissivista; o trinômio atrator ressomático–amparador extrafísico–aglutinação de assistentes;
o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio choque de realidade–crise de
crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade.
Polinomiologia: o polinômio conscienciológico anticatequese-antidogmática-antidoutrinação-antiinculcação; o polinômio aquisição-consecução-distribuição-colheita.
Antagonismologia: o antagonismo apreensão extrafísica de verpons / exemplificação
intrafísica de verpons; o antagonismo sintonia intermissiva / ruído intrafísico; o antagonismo interesses evolutivos / mediocridade; o antagonismo autenfrentamento / autodesistência; o antagonismo autoconvicção firmada / pusilanimidade; o antagonismo ousadia cosmoética / covardia
evolutiva; o antagonismo natureza intermissiva aproveitada / natureza intermissiva desperdiçada.
Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades
captadas por poucos; o paradoxo da consciex intermissivista lúcida tornar-se conscin obnubilada; o paradoxo do intermissivista inadaptado.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia; a autopesquisocracia; a cognocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a meritocracia.
Legislogia: as leis da proéxis pessoal; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da empatia
evolutiva aproximando os intermissivistas; a lei da afinidade regendo os reencontros intrafísicos
pró-maxiproéxis.
Filiologia: a intermissiofilia; a proexofilia; a autopesquisofilia; a parapsicofilia; a interassistenciofilia; a mentalsomaticofilia; a priorofilia; a reciclofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação do medo das autorresponsabilidades intermissivas.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) dificultando o despertamento da conscin intermissivista; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) obnubiladora dos
egressos do CI; a evitação da síndrome do diploma; a neutralização da síndrome do estrangeiro
(SEST); a superação da síndrome do buscador borboleta; a ultrapassagem da síndrome da mediocrização; a supressão da síndrome da autossubestimação.
Mitologia: a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos; a eliminação do mito da
evolução sem autesforço.
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Holotecologia: a intermissioteca; a retrocognoteca; a didaticoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Intermissiologia; a Autoparaprocedenciologia; a Autoparamegavincologia; a Parageneticologia; a Holomnemônica; a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Parapedagogia; a Autexperimentologia; a Parapercepciologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ex-aluno do Curso Intermissivo pré-ressomático; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o professor intermissivista; o agente retrocognitor inato;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a ex-aluna do Curso Intermissivo pré-ressomático; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a professora intermissivista; a agente retrocognitora inata;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens autoconsciens; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens divulgator.
V. Argumentologia
Exemplologia: despertamento precoce do intermissivista = o autorreconhecimento, no
período da infância e juventude, da própria condição de egresso ou egressa do CI pré-ressomático; o despertamento retardatário do intermissivista = o autorreconhecimento, no período da
meia-idade física, da própria condição de egresso ou egressa do CI pré-ressomático.
Culturologia: a cultura da Lucidologia; a reprodução intrafísica da Paraculturologia
Intermissiva; a cultura da intermissividade lúcida; a cultura conscienciológica; a cultura da Autexperimentologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o despertamento do intermissivista, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Amizade intermissivista: Conviviologia; Homeostático.
03. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
04. Consciência desprogramada: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Conscin não intermissivista: Interassistenciologia; Neutro.
06. Convite ao intermissivista: Autexperimentologia; Homeostático.
07. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
08. Despertamento consciencial: Autolucidologia; Homeostático.
09. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
10. Inconvivente: Convivenciologia; Homeostático.
11. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
12. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
13. Intermissivista retardatário: Intrafisicologia; Neutro.
14. Reacesso neossináptico: Lucidologia; Neutro.
15. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

AS INFLUÊNCIAS DO CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO, MANIFESTAS E PREDOMINANTES NA ATUAL
EXISTÊNCIA DA CONSCIN, POSSIBILITAM A AMPLIAÇÃO
DA LUCIDEZ PARA A AUTOINCLUSÃO PROEXOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a própria condição de ex-aluno ou
ex-aluna de Curso Intermissivo pré-ressomático? Quais as decorrências evolutivas e interassistenciais dessa constatação?
Filmografia Específica:
1. Paixão Eterna. Título Original: Made in Heaven. País: EUA. Data: 1987. Duração: 103 min. Gênero:
Romance. Idioma: Inglês. Cor: Colorido; & Preto-e-branco. Direção: Alan Rudolph. Elenco: Timothy Hutton; Kelly
McGillis; Maureen Stapleton; Ann Wedgeworth; James Gammon; Mare Winningham; Don Murray; Tim Daly; David
Rasche; Amanda Plummer; Debra Winger; & Ellen Barkin. Produção: David Blocker; Bruce A. Evans; & Raynold Gideon. Desenho de Produção: Paul Peters. Direção de Arte: Steven Legler. Roteiro: Bruce A. Evans; & Raynold Gideon. Fotografia: Jan Kiesser. Música: Mark Isham. Montagem: Tom Walls. Efeitos Especiais: Douglas A. Degrazzio.
Companhia: Lorimar Film Entertainment. Sinopse: Enquanto aguarda no paraíso, jovem morto afogado casa-se com alma de jovem mulher. Quando os 2 voltam para a vida humana, tenta encontrá-la novamente.
2. 28 Dias. Título Original: 28 Days. País: EUA. Data: 2000. Duração: 103 min. Gênero: Drama. Idade
(censura): 13 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Betty Thomas. Elenco: Sandra Bullock; Viggo Mortensen;
Dominic West; Elizabeth Perkins; Azura Skye; Steven Buscemi; Alan Tudyk; Mike O'Malley; Marianne Jean-Baptiste;
& Renny Santony. Produção: Jenno Topping; & Celia D. Costas. Desenho de Produção: Marcia Hinds. Direção de
Arte: Bo Johnson. Roteiro: Susannah Grant. Fotografia: Declan Quinn. Música: Richard Gibbs. Montagem: Peter
Teschner. Figurino: Ellen Lutter. Cenografia: Debra Schutt. Companhia: Columbia Pictures Corporation; & Tall Trees
Productions. Sinopse: Gwen Cummings (Sandra Bullock) é escritora levando a própria vida de modo selvagem. Saltando
de festa em festa, as coisas começam a mudar quando bêbada, rouba a limusine no meio do casamento da irmã e bate com
o carro numa casa. Encaminhada para período de 28 dias em clínica de reabilitação para dependentes de álcool, Gwen
aprende sobre vida em lugar onde as regras são rígidas e devem ser cumpridas.
Bibliografia Específica:
1. Gonçalves, Moacir; Meu Encontro com a Conscienciologia: Um Auto-Resgate Evolutivo; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 5; N. 1; Seção: Autopesquisa da Consciência; 1 E-mail; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2001; páginas 30 a 34.
2. Mota, Thatiana; Curso Intermissivo: Você se preparou para os Desafios da Vida Humana?; revisores César Machado; & Laura Bruna Araujo; pref. Ana Luiza Rezende; 200 p.; 10 caps.; 3 partes; 6 enus.; 1 E-mail; 36 perguntas;
10 respostas; 1 website; 14 webgrafias; 1 posf.; 83 refs.; índice de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; alf.; 23
x 16 cm.; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 21 a 155.
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3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 62, 332, 333, e 381
a 383.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 505, 898
e 925.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 526 a 528.

T. L. F.
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PARAPSÍQUICO NA TERCEIRA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)

IDADE

I. Conformática
Definologia. O despertamento parapsíquico na terceira idade é o ato ou efeito de
a conscin, homem ou mulher, descobrir as autopotencialidades paraperceptivas após 65 anos de
idade física, quando possuidora de flexibilidade cognitiva e abertismo intraconsciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo despertar é de origem controversa. Para José Pedro Machado
(1914–2005) deriva do idioma Latim, deexpergitare, ―despertar‖. Conforme Antenor Nascentes
(1886–1972) e Joan Corominas (1905–1997) provém de espertar, e este também do idioma Latim, expergiscere, ―acordar; despertar‖. Surgiu no Século XIII. A palavra despertamento apareceu
no Século XX. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, ―por intermédio de;
para além de‖. O vocábulo psíquico procede do mesmo idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida; relativo aos seres vivos; relativo à alma‖, de psykhé, ―alma, como princípio de vida
e sede dos desejos; sopro de vida‖. Surgiu no Século XIX. O termo terceiro deriva do idioma Latim, tertiarius, ―que contém 1 terço; terceiro‖. Apareceu no Século XIII. A palavra idade é de origem controversa. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Despertamento parapsíquico tardio. 2. Desenvolvimento da paraperceptibilidade na velhice. 3. Parafenomênica na terceira idade. 4. Despertamento parapsíquico em
idade avançada. 5. Paraperceptibilidade na terceira idade.
Neologia. As 3 expressões compostas despertamento parapsíquico na terceira idade,
minidespertamento parapsíquico na terceira idade e maxidespertamento parapsíquico na terceira
idade são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Despertamento parapsíquico na infância. 2. Precocidade parapsíquica. 3. Alienação parapsíquica na terceira idade.
Estrangeirismologia: o flashback de acontecimentos remotos; o investimento na selfperformance holossomática; o interesse pelos feedbacks sobre as próprias energias; o insight da
pesquisa; a open mind para as parapercepções; o know-how da estudiosidade; o upgrade cognitivo.
Atributologia: predomínio das parapercepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento quanto à autopesquisa do parapsiquismo.
Proverbiologia: – Antes tarde do que nunca.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene pessoal da Autexperimentologia Parapsíquica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o desenvolvimento de holopensene parapsíquico; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade.
Fatologia: as pesquisas parapsíquicas tardias; o interesse pela teática do parapsiquismo
surgido após a juventude; a interpretação do conteúdo dos fenômenos; o hábito de questionar as
próprias percepções sem inibir-se; o registro disciplinado dos indícios parafenomênicos; o atilamento pessoal na adultidade; a denominação adequada das vivências parapsíquicas; o inventário
exaustivo e atualizado da autoparaperceptibilidade; o autopreparo para a dessoma.
Parafatologia: o despertamento parapsíquico na terceira idade; o abertismo parapsíquico
tardio; o autodiscernimento paraperceptivo; o holossoma aberto às neoexperimentações multidimensionais; o investimento no autoparapsiquismo na idade madura; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoidentificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
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a ressignificação dos parafatos vivenciados na adultidade; os fenômenos parapsíquicos identificados; a parapesquisa pessoal na velhice.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo abertismo consciencial–curiosidade parapesquisística
vivenciado na terceira idade; o sinergismo sensibilidade energética–motivação parapsíquica;
o sinergismo autodomínio energético–autoparapsiquismo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da perseverança autopesquisística aplicado após a juventude.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Laboratoriologia: a predisposição do idoso aos experimentos em laboratórios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da mudança de paradigma na terceira idade
oxigenando a paracerebralidade dormente.
Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo paravivência-registro.
Enumerologia: o despertamento energossomatológico tardio; o despertamento autopesquisológico tardio; o despertamento mentalsomatológico tardio; o despertamento automnemológico tardio; o despertamento cosmoeticológico tardio; o despertamento interassistenciológico
tardio; o despertamento autoconscienciológico tardio.
Binomiologia: o binômio autoconhecimento-autotransformação.
Interaciologia: a interação fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo contínuo da autoparaperceptibilidade; o crescendo retroideia-neoideia.
Trinomiologia: o trinômio associação de ideias–revelação–despertamento; o trinômio
abertismo parapsíquico–autodiscernimento parapsíquico–autocomprovação energossomática.
Polinomiologia: o polinômio registrar-relembrar-pesquisar-analisar-reciclar.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à pesquisa do autoparapsiquismo na idade
avançada; as leis da Cosmoética; a lei da ação e reação.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia.
Mitologia: o descarte do mito da certeza absoluta inabalável.
Holotecologia: a parafenomenoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a experimentoteca;
a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a discernimentoteca; a fenomenoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Autexperimentologia; a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia; a Discernimentologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Autocogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin neofílica; a conscin autopesquisadora; a conscin parapsíquica.
Masculinologia: o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar;
o completista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o amparador intrafísico; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o parapercepciologista; o autoquestionador; o livre pensador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar;
a completista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a amparadora intrafísica; a escritora;
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a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a parapercepciologista;
a autoquestionadora; a livre pensadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens longevitalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidespertamento parapsíquico na terceira idade = a observação escassa
de fenômenos paraperceptivos; maxidespertamento parapsíquico na terceira idade = a experimentação de várias modalidades de fenômenos paraperceptivos.
Culturologia: a cultura da autopesquisa; a cultura da Parapercepciologia; a cultura da
racionalidade; a cultura da autorreflexão.
Vantagens. No contexto da Gerontologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 benefícios adquiridos pela conscin na terceira idade ao despertar-se para o parapsiquismo:
1. Abertura às neoaprendizagens: dedicação ao estudo e pesquisa da Conscienciologia, para saber mais sobre as paravivências.
2. Confiança no amparo extrafísico: identificação dos sinais da presença de consciex
amparadora, para aumentar a segurança do apoio extrafísico.
3. Constatação do autoparapsiquismo: atenção às parapercepções atuais e reconhecimento de parapercepções do passado não anteriormente identificadas, para averiguar a realidade
multidimensional.
4. Desafio holossomático: enfrentamento do desafio de manter o corpo sadio, movimentar as energias, equilibrar as emoções e sustentar a intelecção ativa, para aprimorar o autoparapsiquismo.
5. Exercício de flexibilidade mental: distinção entre fenômenos físicos e extrafísicos
para interpretar os paraconteúdos sem achismos e misticismos.
6. Preparo da dessoma: perda do medo da morte, para o preparo lúcido da próxima intermissão.
7. Vontade de pesquisar: aguçamento da curiosidade sadia, para motivar as investigações sobre a vida multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o despertamento parapsíquico na terceira idade, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abertismo parapsíquico: Autexperimentologia; Homeostático.
03. Antienvelhecimento cerebral: Gerontocerebrologia; Homeostático.
04. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
05. Autoconhecimento parapsíquico: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Autodiscernimento parapsíquico: Descrenciologia; Homeostático.
07. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
09. Desafio da longevidade ativa: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Despertamento consciencial: Autolucidologia; Homeostático.
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11.
12.
13.
14.
15.

Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
Geronte pré-inversor: Autorrevezamentologia; Homeostático.
Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.

O DESPERTAMENTO PARAPSÍQUICO, MESMO TARDIO,
PROPICIA À CONSCIN COMPREENDER A MULTIDIMENSIONALIDADE E PREPARAR A PRÓXIMA INTERMISSÃO
AINDA NA RESSOMA ATUAL. NÃO PERCAMOS TEMPO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já investe no despertamento do próprio parapsiquismo? Desde quando?
M. H. L.
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DESPERTAMENTO PARAPSÍQUICO PRECOCE
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O despertamento parapsíquico precoce é o ato ou efeito do despertar das
potencialidades parapsíquicas da conscin, homem ou mulher, ainda no período da infância ou da
juventude, saindo da inércia das paraperceptibilidades pessoais, no corpo humano novo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo despertar é de origem controversa. Para José Pedro Machado
(1914–2005) deriva do idioma Latim, deexpergitare, ―despertar‖. Conforme Antenor Nascentes
(1886–1972) e Joan Corominas (1905–1997) provém de espertar, e este também do idioma Latim, expergiscere, ―acordar; despertar‖. Surgiu no Século XIII. A palavra despertamento apareceu
no Século XX. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, ―por intermédio de;
para além de‖. O vocábulo psíquico procede do mesmo idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma‖, de psykhé, ―alma, como princípio de vida e sede dos desejos;
sopro de vida‖. Surgiu no Século XIX. O termo precoce deriva do idioma Latim, praecox, ―que
vem antes do tempo (com respeito aos frutos e às plantas); precoce; prematuro; lampo; temporão‖, e este de praecoquere, ―apressar a maturação de; amadurecer cedo‖. Apareceu no mesmo
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Despertamento parapsíquico temporão. 2. Despertamento parapsíquico prematuro. 3. Precocidade parapsíquica. 4. Presciência parapsíquica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo desperto:
desperta; despertada; despertado; despertador; despertadora; despertamento; despertar; despertativa; despertativo; despertez; indesperto.
Neologia. As 3 expressões compostas despertamento parapsíquico precoce, despertamento parapsíquico precoce patológico e despertamento parapsíquico precoce homeostático são
neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Condição parapsíquica trancada. 2. Conscin parapsiquicamente
casca grossa.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o foreknowledge parapsíquico; a intelligentsia precoce.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade parapsíquica evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade autoconsciente; os parapensenes; a parapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o emprego teático da fôrma holopensênica, pessoal, descoberta e identificada.
Fatologia: a conexão dos sentidos somáticos e das parapercepções holossomáticas na
vida intrafísica; a autoconfirmação das prioridades pessoais; a profilaxia dos deslumbramentos
com as ilusões intrafísicas; o alcance antecipado da maturidade intrafísica; a infância ajuizada.
Parafatologia: o despertamento parapsíquico precoce; o fato peculiar do surgimento
precoce da primeira manifestação parapsíquica; o predelineamento imberbe da autoproéxis parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoidentificação da sinalética
energética e parapsíquica pessoal (SEP) na infância; a programação existencial embasada no autoparapsiquismo; a inspiração dos amparadores extrafísicos; as autorretrocognições amparadas;
a projetabilidade lúcida (PL) assistida; a autoconscientização multidimensional (AM) antecipada;
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a autoparaperceptibilidade fixada no soma em formação; o autoparapsiquismo precoce propiciando a retomada da autoconsciencialidade intermissiva; a interassistencialidade a partir do autoparapsiquismo; a minipeça precoce do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial o entrosamento da conscin com a reurbex terrestre durante a intermissão pré-ressomática; a busca da maturidade parapsíquica a partir da inversão existencial (invéxis); o pagamento de pedágios no desenvolvimento do autoparapsiquismo desde a infância; a admissão teática aos Cursos Intermissivos
(CIs) pré-ressomáticos; a autorganização parapsíquica a partir da mocidade; o autoconhecimento
das instalações dos campos energéticos assistenciais; a força presencial notória da conscin parapsíquica ainda jovem; a abertura de todos os canais parapsíquicos pessoais pouco a pouco; a coerência pessoal ante os parafenômenos e a vida intrafísica; o reconhecimento precoce das sincronicidades e interatividades intra e extrafísicas ou entre fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos; as ressonâncias parapsíquicas detectadas; a conquista da instantaneidade paraperceptiva antes da maturidade física; a discriminação teática das categorias de modalidades de ectoplasma na
fase preparatória da existência humana; o primado da paracerebralidade surgindo na fase da juventude; a manutenção da sanidade parapsíquica e invexibilidade até chegar à fase da maturidade
humana; a primener; o cipriene; os extrapolacionismos parapsíquicos; os encapsulamentos conscienciais sadios; a parapercepciometria; as projeções lúcidas volitativas reforçadoras da saúde da
conscin e dos trabalhos assistenciais em andamento; a pesquisa avançada do macrossoma; as
autocuras parapsíquicas de minidoenças; a manutenção dos condicionamentos e da boa forma no
exercício do parapsiquismo; os desenvolvimentos parapsíquicos de encaminhamento evolutivo
dos trabalhos do proexista autoconsciente; a Mentalsomática Parapsíquica; a superdotação parapsíquica; a reanimação das habilidades parapsíquicas pregressas; o recebimento contínuo do amparo extrafísico de função; a vivência interassistencial do intermissivista entre a Baratrosfera,
a dimensão intrafísica e a comunex Interlúdio; a predominância parafenomênica específica nas
atividades essenciais da conscin; as especialidades parapsíquicas da conscin; o exercício diário da
tenepes; o coroamento do trabalho da interassistencialidade com a ofiex pessoal; a pesquisa da
predestinação intermissiva; o prodiagnóstico do futuro imediato pessoal; o vislumbre da cosmovisão da vida intrafísica no porvir; o caminho aberto dia a dia para a autodesperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro.
Principiologia: o princípio do “isso não é para mim”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) identificado preliminarmente.
Teoriologia: a teoria do megafoco consciencial continuado.
Tecnologia: as técnicas do despertamento consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas.
Efeitologia: os efeitos esclarecedores do autoparapsiquismo para a otimização da vida
intrafísica.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) avançado da atividade.
Enumerologia: o autodespertamento parapsíquico; o autodespertamento mentalsomático; o autodespertamento pesquisístico; o autodespertamento mnemônico; o autodespertamento
cosmoético; o autodespertamento interassistencial; o autodespertamento consciencial.
Binomiologia: o binômio autopredisposição parapsíquica–contexto pró-paraperceptibilidade.
Interaciologia: a interação precocidade-genialidade.
Crescendologia: o crescendo evolutivo despertamento parapsíquico assediador–domínio parapsíquico interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio da indespertabilidade sonho-fantasia-delírio-ilusão.
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Antagonismologia: o antagonismo autoparapsiquismo precoce sadio / autoparapsiquismo prematuro doentio.
Paradoxologia: o paradoxo da infância madura.
Politicologia: a parapsicocracia; a conscienciocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada desde a fase infantil.
Filiologia: a parapsicofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a pesquisoteca; a sinaleticoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia;
a Proexologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Policarmologia; a Epiconologia; a Invexologia; a Invexometria.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin com altas habilidades parapsíquicas; a conscin precocemente
despertada multidimensionalmente; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens praecox; o Homo sapiens expergitus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens
energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
compromissus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: despertamento parapsíquico, precoce, patológico = quando sobrevém
sob a influência de consciex assediadora; despertamento parapsíquico, precoce, homeostático
= quando sobrevém resultante dos autesforços conscientes, homeostáticos, da própria conscin lúcida.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura parapsíquica familiar.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o despertamento parapsíquico precoce, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
02. Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
03. Fenomenalidade: Fenomenologia; Neutro.
04. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
05. Fenômeno projetivo ambivalente: Parafenomenologia; Neutro.
06. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
07. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
08. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
10. Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
11. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DO DESPERTAMENTO PARAPSÍQUICO PRECOCE EVIDENCIA SUPERLATIVO INTERESSE NOS PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES CONSCIENCIOCÊNTRICAS, EM PARTICULAR DA EVOLUCIN E DA ASSINVÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou o despertamento parapsíquico precoce? O assunto envolve você diretamente?
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DESPERTEZ
(AUTOPERCUCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A despertez é o estado de quem se encontra desperto, com ausência de
sono, mantendo os atributos conscienciais com lucidez e os sentidos somáticos vígeis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra despertar tem origem controversa. Segundo José Pedro Machado
(1914–2005) o vocábulo provém do idioma Latim, deexpergitare, e este de expergiscere, ―acordar; despertar‖. Para Antenor Nascentes (1886–1972) e Joan Corominas (1905–1997), o étimo
vem da troca do prefixo es por des no termo do idioma Português, espertar, de esperto, derivado
do idioma Latim Vulgar, expertus, na acepção de ―esperto; desperto; acordado‖. Apareceu no Século XIII. A palavra despertez surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Despertamento. 02. Percuciência. 03. Lucidez. 04. Vigilância; vigília. 05. Consciência; consciencialidade. 06. Acuidade. 07. Vivacidade. 08. Atilamento.
09. Atenção. 10. Atividade; interesse.
Neologia. As duas expressões compostas despertez intrafísica e despertez extrafísica são
neologismos técnicos da Autopercucienciologia.
Antonimologia: 01. Adormecimento. 02. Sono. 03. Impercuciência. 04. Invigilância.
05. Inconsciência. 06. Anestesia. 07. Inércia; letargia. 08. Coma; comatose. 09. Alheamento.
10. Ausência.
Estrangeirismologia: a awareness; o aparato sensorium; a wide awake person.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade (concentração, atenção, atilamento) pessoal na vigília física ou extrafísica,
em determinado momento evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a despertez; o autodespertamento; a percuciência; a lucidez; a acuidade; o estado de animação vital; o estado de alerta pessoal; o estado de alerta lateral; a agudez dos sentidos
e dos atributos mentais; a agilidade da autopercuciência; a hiperacuidade da conscin; o eixo fulcral da hiperacuidade; a autopotencialização da hiperacuidade; o multiescrutínio simultâneo; a hiperpercuciência; a demonstração da vitalidade pessoal; a existência humana governada pela autoconsciencialidade; a lógica da pessoa desperta; a recuperação de cons; as autoconscientizações;
as recins; a sobrexcitação; o uso do agripnético; a catáfora; a surpreendência; a perplexidade;
a atenção dividida.
Parafatologia: a autossuperação do restringimento intrafísico; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a anástase ou segunda
dessoma; a projetabilidade lúcida; o estado da consciência contínua.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo despertez intrafísica–despertez extrafísica.
Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas de despertamento extrafísico.
Voluntariologia: a autolucidez do voluntariado interassistencial.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos.
Efeitologia: o efeito halo da lucidez pessoal sobre o grupo evolutivo.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos ou megacons; o interesse ininterrupto pela formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo da autoconsciencialidade ignorância-despertez-cosmoconsciência.
Enumerologia: a despertez física; a despertez mental; a despertez energética; a despertez parapsíquica; a despertez prioritária; a despertez criativa; a despertez verponária.
Binomiologia: o binômio despertez-autocognição.
Interaciologia: a interação atenção-autovigilância; a interação despertez–propulsor da
vontade; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação claridade-despertez.
Crescendologia: o crescendo ideias inatas–cons magnos; o crescendo de horas de vigília diária, intra e extrafísicas, na trajetória evolutiva ascendente.
Trinomiologia: o trinômio intelectivo despertez-concentração-atenção; o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio intraconsciencial vigília-hipnagogia-hipnopompia; o trinômio
autodespertamento evolutivo–autengajamento social–autengajamento parassocial.
Polinomiologia: o polinômio autodespertez-automotivação-automemória-autodiscernimento; o polinômio tudo–ao mesmo tempo–aqui–agora.
Antagonismologia: o antagonismo hiperacuidade / hipoacuidade; o antagonismo despertez / delírio; o antagonismo despertez consciencial / intoxicação consciencial; o antagonismo
interesse / desinteresse; o antagonismo envolvimento / alheamento.
Paradoxologia: o paradoxo intraconsciencial macrossoma-galeropsia-hiperacusia-hiperestesia-osmático.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção e ampliação do nível de despertez.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da conscin maldormida.
Holotecologia: a atencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercucienciologia; a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Raciocinologia; a Holomnemônica; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência
desperta; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens expertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
lucidologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens rationabilis;
o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: despertez intrafísica = o estado da vigília física ordinária da conscin;
despertez extrafísica = o estado da conscin quando projetada com lucidez ou a condição da consciex lúcida.
Culturologia: a cultura da inteligência lúcida; a cultura da hiperacuidade intraconsciencial; a esnobação lúcida da cultura das inutilidades onipresentes.
Taxologia. Sob a ótica da Percucienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 categorias básicas de despertez:
1. Agradável / desagradável.
2. Hígida / nosográfica.
3. Imediata / gradual.
4. Individual / coletiva.
5. Voluntária / imposta.
Correlacionologia. Do ponto de vista da Intraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 correlações da condição da despertez da conscin, homem ou mulher, relevantes para os interessados se prevenirem quanto às atitudes não prioritárias à evolução a partir da vigília física ordinária:
01. Despertez e acanhamento consciencial.
02. Despertez e acomodações paralisantes.
03. Despertez e acriticidade de guias amauróticos.
04. Despertez e amarrações interprisionais.
05. Despertez e aprendizagem com os próprios erros.
06. Despertez e aprimoramento da autanálise.
07. Despertez e apriorismos aniquiladores.
08. Despertez e atenção dividida.
09. Despertez e autassédios.
10. Despertez e autenfrentamento dos escapismos óbvios.
11. Despertez e autenganos.
12. Despertez e autexemplificação sadia.
13. Despertez e autobloqueios.
14. Despertez e autoconhecimentos essenciais.
15. Despertez e autoconscientização multidimensional (AM).
16. Despertez e Autocosmoética.
17. Despertez e autodefesa ante as interfusões energéticas.
18. Despertez e autodepreciações.
19. Despertez e autodidatismo.
20. Despertez e autodiscernimento evolutivo.
21. Despertez e autoinconsciência.
22. Despertez e autojuízo crítico.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Despertez e automatismos mentais patológicos.
Despertez e automimeses dispensáveis.
Despertez e autopensenização linear.
Despertez e autopesquisa continuada.
Despertez e autorreciclagens necessárias.
Despertez e autossuperação dos trafares.
Despertez e autovitimização.
Despertez e autovivência multidimensional.
Despertez e auxílio dos amparadores extrafísicos de função.
Despertez e cangas emocionais.
Despertez e comodidade preguiçosa.
Despertez e comportamento impulsivo.
Despertez e comportamentos omnicooperativos.
Despertez e convencionalismos irracionais.
Despertez e convivialidade sadia.
Despertez e curiosidade científica.
Despertez e desviacionismos anticosmoéticos.
Despertez e dificuldades recíprocas entre as consciências.
Despertez e direito alheio.
Despertez e distorção cognitiva.
Despertez e egoísmo adulto.
Despertez e eliminação dos pecadilhos mentais.
Despertez e empreendimento libertário.
Despertez e energias conscienciais.
Despertez e eufemismos sofisticados.
Despertez e evitação da patopensenidade.
Despertez e extrafisicalidade em geral.
Despertez e gratidão teática.
Despertez e hipnotismos e sugestionabilidades convencionais.
Despertez e holomemória pessoal.
Despertez e idiotismos sociais.
Despertez e imaturidades anacrônicas.
Despertez e impossibilidades vivenciais.
Despertez e inalienabilidade dos próprios direitos conscienciais.
Despertez e indecisões perniciosas.
Despertez e interassistencialidade.
Despertez e interferências patológicas.
Despertez e lavagens subcerebrais.
Despertez e liberdade de expressão.
Despertez e lógica pessoal.
Despertez e malevolência dos assediadores.
Despertez e materpensene pessoal.
Despertez e megafraternidade.
Despertez e megatrafor pessoal.
Despertez e minimização dos confrontos.
Despertez e necessidade de autorreflexões.
Despertez e neofilia pessoal.
Despertez e neoverpons libertárias.
Despertez e obnubilação pessoal.
Despertez e orgulho pessoal.
Despertez e patologias anulatórias.
Despertez e perdas mnemônicas.
Despertez e projetabilidade lúcida (PL).
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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Despertez e racionalidade.
Despertez e realidades da vida humana.
Despertez e recomposições interconscienciais urgentes.
Despertez e remissão de minidoenças.
Despertez e responsabilidade da auto e heterevolução.
Despertez e restringimentos autoimpostos.
Despertez e senso universalista.
Despertez e sentimentos elevados.
Despertez e sequenciamento dos parafatos.
Despertez e serenidade íntima.
Despertez e serialidade existencial.
Despertez e sexualidade sadia.
Despertez e sinais energéticos pessoais.
Despertez e soluções evolutivas prioritárias.
Despertez e sonolência evolutiva.
Despertez e supremacia do mentalsoma.
Despertez e tarefas tarísticas pessoais.
Despertez e temperamento belicista.
Despertez e torpor intelectual.
Despertez e traumas recalcados.
Despertez e travões evolutivos.
Despertez e vantagens da autorganização.
Despertez e vícios destruidores.
Despertez e vínculo consciencial.
Despertez e zona de conforto enganosa.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a despertez, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
06. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
08. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
09. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
10. Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
11. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
12. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.

O ALTO NÍVEL DO ESTADO DE DESPERTEZ É ESSENCIAL COMO CONDIÇÃO OPERATIVA DA CONSCIÊNCIA
INTRAFÍSICA LÚCIDA, ATUANDO POR MEIO DO SOMA,
NO REMATE DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
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Questionologia. Como mantém você, leitor ou leitora, o próprio nível de despertez? Você demora a sair do estado da hipnopompia depois de dormir?
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DESPERTOMETRIA
(PREDESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A despertometria é a mensuração da qualidade, nível ou percentual da desassedialidade permanente total (desperticidade), refletida nas manifestações evolutivas pessoais
na cotidianidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des deriva do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição;
falta; separação; divisão; afastamento; supressão‖. O vocábulo assédio, de origem controvertida
vem, provavelmente do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absidio ou obsidium,
―cerco; cilada; assédio‖ derivado de sidere, ―estar sentado‖. Surgiu, no idioma Italiano, no Século
XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra permanente procede do idioma
Latim, permanens, de permanere, ―ficar até o fim‖. Surgiu em 1702. O termo total provém do
idioma Latim Medieval, totalis, de totus, ―todo; inteiro‖. Apareceu no Século XV. O elemento de
composição metria deriva do idioma Latim, metrum, ―medida de 1 verso‖, e este do idioma Grego, métron, ―unidade de medida; o que mede; instrumento para medir‖.
Sinonimologia: 1. Avaliação do nível de desperticidade. 2. Medição do percentual de
desperticidade. 3. Instrumento para verificação da desperticidade.
Neologia. As 3 expressões compostas despertometria, despertometria inicial e despertometria final são neologismos técnicos da Predespertologia.
Antonimologia: 1. Conscienciometria. 2. Invexometria. 3. Assediometria.
Estrangeirismologia: o Despertarium; o Paraperceptarium; o laptop no registro dos fenômenos pessoais; o strong profile parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autodesassedialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imperturbabilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal atrator; a retilinearidade autopensênica; o holopensene da anticonflitividade.
Fatologia: a despertometria; o despertograma; a opção pelo autodesassédio; a opção pela
autodesperticidade; o altruísmo legítimo; a extinção da mediocridade pessoal; o exemplo cosmoético atrator; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o epicentrismo consciencial; o planejamento da diminuição da taxa de erros pessoais; o momento de viragem pessoal na Escala Evolutiva das
Consciências; o autodesassédio sem ingenuidade; a autovigilância energética ininterrupta; a autossuficiência energética; os tabus pessoais relacionados à desperticidade; a assimilação teática da
anticonflitividade; o distanciamento voluntário da notoriedade; a gescon potencializando a autodesperticidade; o alcance ideal da desperticidade aos 46 anos de idade física (26 anos da maturidade biológica mais duas décadas); o neodesafio cognopolitano da desperticidade em 3 anos;
a predisposição ao macrossoma; o ponto mediano da Escala Evolutiva.
Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin desperta; o papel da tenepes no desenvolvimento parapsíquico; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal; o convívio interdimensional homeostático; os banhos energéticos decorrentes da interassistencialidade; a rotina interassistencial multidimensional; o planejamento da instalação da ofiex pessoal; o Curso Acoplamentarium para desenvolvimento do parapsiquismo; o Curso ECP2
possibilitando a qualificação interassistencial pluridimensional dos candidatos à desperticidade.

8430

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo macrossoma-desperticidade; o sinergismo paramicrochip-desperticidade; o sinergismo paraperceptivo do entrosamento paracérebro-cérebro.
Principiologia: o princípio do megafoco evolutivo; o princípio da evolução parapsíquica; o princípio do rendimento evolutivo do autoparapsiquismo cosmoético; a teática do princípio
da interassistencialidade multidimensional.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) teático do ser desperto.
Teoriologia: a teoria e a prática da desperticidade.
Tecnologia: a excelência pessoal da técnica do estado vibracional; a excelência pessoal
da técnica da desassim; a técnica do detalhismo; as técnicas pessoais de autodesassédio.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial cosmoético; os voluntários da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); os voluntários da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); os voluntários da Associação Internacional de
Conscienciometrologia Interassistencial (CONSCIUS); os voluntários-professores-tenepessistas
da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico radical da
Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: a autodesperticidade na condição de efeito dos autesforços evolutivos.
Binomiologia: o binômio assistido-assistente; o binômio invéxis-desperticidade; o binômio docência conscienciológica–desperticidade; o binômio exteriorização das energias–arco
voltaico craniochacral; o binômio força presencial–desperticidade; o binômio autodesassedialidade-interassistencialidade; o binômio autocontrole energossomático–autocontrole emocional.
Interaciogia: a interação tenepes-desperticidade; a interação interdimensional desperto-amparador; a interação mentalsoma-energossoma; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança paraperceptiva; a interação soltura energossomática–soltura mentalsomática; a interação autolucidez parapsíquica–cosmovisão; a interação proexológica desperticidade-megagescon.
Trinomiologia: o trinômio vontade–intencionalidade cosmoética–desperticidade; o trinômio anticonflitividade–anticomocionalismo–domínio das energias; o trinômio voluntariado-docência-tenepes; o trinômio invéxis-tenepes-desperticidade; o trinômio tenepes-epicentrismo-desperticidade; o trinômio gescon-desperticidade-megagescon; o trinômio tenepes-desperticidade-ofiex.
Polinomiologia: o tenepes-desperticidade-ofiex-megagescon.
Paradoxologia: o paradoxo de ser desperto inconsciente; o paradoxo desassediador.
Politicologia: a meritocracia; a democracia; a cognocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da atração universal; a lei do maior esforço paraperceptivo.
Filiologia: a despertofilia; a energofilia; a conviviofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia; a neofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a despertoteca; a invexoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Predespertologia; a Invexologia; a Invexometria; a Autoconscienciometrologia; a Voliciologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Ofiexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a conscin interassistencial; as amizades intermissivas; a isca humana consciente.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o reeducador; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação; o tenepessista; o tocador de obra; o ofiexista; o evoluciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a reeducadora; a proexóloga; a epicon lúcido; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a tenepessista; a tocadora de obra; a ofiexista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens phaenomenologus; o Homo
sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens sensitivus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens determinator; o Homo
sapiens intermissivus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: despertometria inicial = a mensuração dos traços faltantes para a desperticidade (limiar da desperticidade); despertometria final = a mensuração dos trafores, na desperticidade, visando à semiconsciexialidade.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo; a cultura do desassédio; a cultura da desperticidade.
Taxologia. Considerando a Despertologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 44
condições, circunstâncias, contextos ou posições pessoais relacionadas diretamente à desassedialidade permanente total (desperticidade), listadas, sendo importantes para autavaliação da conscin
interessada:
01. Acoplamento. Instalação voluntária, quando necessária, do acoplamento áurico terapêutico, incluindo as assimilações simpáticas (assins) de energias conscienciais.
02. Afetividade. Afeição e interesse sincero por outras consciências, independentemente do nível evolutivo.
03. Amizade. Cultivo de rede de amizades produtivas, plurais, com raízes intermissivas
e multiexistenciais.
04. Anticomocionalismo. Autocentramento consciencial assentado no cumprimento dinâmico da proéxis, eliminando as reações emocionais imaturas, infantis e caprichos pessoais.
05. Anticonflitividade. Harmonia intraconsciencial e interconsciencial a partir da eliminação das autocorrupções e do esforço autêntico para ampliar a compreensão de outrem.
06. Atenção. Tendência de manter o foco da atenção pessoal para além do ego, ou seja,
em outras consciências, seja individual ou coletivamente.
07. Autenticidade. Transparência, glasnost e sinceridade cosmoética nas manifestações
cotidianas, fruto da eliminação do medo e das autodefesas irracionais.
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08. Autoconfiança. Ausência de dúvidas proexológicas mortificantes e confiança em
relação à procedência pessoal extrafísica.
09. Autoconscienciometria. Reconhecimento autocrítico de trafores, trafares, trafais,
incluindo o megatrafor pessoal, buscando a convergência com materpensene pessoal.
10. Autoconsciencioterapia. Manutenção da saúde holossomática através do polinômio
autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
11. Autocrítica. Criticidade permanente quanto às ações pessoais na convivialidade,
manifestações e reações íntimas no dia a dia.
12. Autodesassedialidade. Autodecisão de enfrentar e superar às pressões assediadoras
intra e extrafísicas, mantendo-se em condição homeostática.
13. Autodesdramatização. Capacidade de desdramatizar os erros e os trafares pessoais,
sem leniência, buscando objetivamente aprender com a experiência, ir em frente sem repeti-los.
14. Autodidatismo. Tendência para buscar conhecimento, por si mesmo, em todas as
fases da vida humana.
15. Autoincorruptibilidade. Lisura e incorruptibilidade da conscin buscando não pensenizar anticosmoeticamente contra outras consciências.
16. Autoposicionamento. Capacidade de posicionar-se com franqueza, transparência
interassistencial, sem dissimulações anticosmoéticas ou preocupações com a autoimagem.
17. Autoprioridade. Inteligência evolutiva (IE) evidente nas autoprioridades e conquistas evolutivas, evitando melin e melex consequentes muitas vezes de pequenos adiamentos, tornando-se mais tarde desvios de proéxis.
18. Bom humor. Alegria, ânimo, otimismo e disposição sincera, motivados pelo trabalho útil a outras consciências.
19. Convívio. Convivência sadia junto aos compassageiros evolutivos, seja da família
nuclear ou consciencial, sem conflitos arraigados nas interrelações pessoais.
20. Cosmoética. Aplicação sincera do código pessoal de Cosmoética (CPC) em constante atualização.
21. Discrição. Convicção e confiança do efeito das vitórias íntimas silenciosas, discretas, refletidas principalmente nas energias pessoais.
22. Desassim. Capacidade de desassimilação de energias doentias, patológicas, através
da vontade e das manobras energéticas.
23. Duplismo. Definição e manutenção sadia de relacionamento afetivo-sexual produtivo, vínculo estabelecido em condições harmônicas e estáveis com finalidade interassistencial
e evolutiva.
24. Energossoma. Autoconfiança e desenvoltura quanto à aplicação cosmoética das
energias do energossoma.
25. Epicentrismo. Atuação na condição de minipeça do maximecanismo interassistencial e de liderança multidimensional, cosmoética, através da autoconsciencialidade teática.
26. Estado vibracional. Autodeterminação e desenvoltura quanto ao EV.
27. Força presencial. Presença notável, aglutinadora ou magnetismo pessoal homeostático, centrífugo, aplicado à interassistencialidade.
28. Hábitos. Manutenção de hábitos sadios e rotinas úteis com foco nas gescons e demais produções evolutivas.
29. Imperturbabilidade. Atitude ou estado da conscin tranquila, eutímica, centrada,
autoconsciente e inabalável, se sentindo em harmonia e estável consigo mesma e com as demais
consciências.
30. Interassistencialidade. Autoconvicção lúcida da assistencialidade interconsciencial
na condição de primeiro item da Evoluciologia.
31. Intermissibilidade. Reconhecimento autocrítico da condição de aluno efetivo de
Curso Intermissivo (CI), no último período entre vidas.
32. Isca consciente. Autoconvicção plena, tranquila, de ser utilizado na condição de isca para assistência à conscins e consciexes enfermas.
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33. Macrossoma. Se portador de macrossoma, identifica, mantém e aproveita, de modo
inteligente, os potenciais específicos desse instrumento na proéxis.
34. Ortopensenidade. Predomínio da autopensenidade cosmoética, fraterna, retilínea,
incluindo a própria imaginação e onirismo.
35. Parapsiquismo. Habilidade parapsíquica desenvolta, a partir do domínio do EV,
permitindo a instalação de campos energéticos homeostáticos e terapêuticos.
36. Profissão. Escolha e manutenção de carreira profissional cosmoética, interassistencial, possibilitando também autonomia econômico-financeira digna, sem heterodependências espúrias.
37. Racionalidade. Maturidade quanto ao emprego do mentalsoma, do discernimento,
embasando as decisões evolutivas.
38. Reciclagem. Mudança do temperamento para melhor, dinamizando a autevolução
através da criação de neossinapses comportamentais maduras.
39. Refratariedade. Manutenção de refratariedade ou aversão às energias patológicas,
sem esquecer do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
40. Sinalética. Identificação, empírica e técnica, das sinaléticas parapsíquicas pessoais,
com autoconfiança para aplicações úteis.
41. Somática. Zelo em relação ao corpo físico visando a longevidade intrafísica, lúcida,
interassistencial (atividade física, alimentação saudável, sono tranquilo, entre outros).
42. Tenepes. Prática da tarefa energética pessoal (tenepes) em progressão constante,
com foco na instalação da ofiex.
43. Voluntariado. Tendência ao trabalho voluntário, visando auxiliar, esclarecer e dar
suporte às consciências.
44. Zooconvivialidade. Interação positiva, interassistencial, sadia com os demais princípios conscienciais.
Percentual. Desperticidade não é perfeição, mas 50% da Serenologia. Importa à conscin
interessada no tema investir e avaliar com autocrítica, quais as fissuras de personalidade existentes em relação a cada item descrito acima e, principalmente, assumir o percentual de autodesperticidade já conquistado, até o momento, nessa vida humana.
Distorções. Considerando a Autodiscernimentologia, é relevante ao predesperto eliminar
as distorções pessoais sobre a desperticidade, por exemplo, estas 10 listadas, em ordem alfabética,
frequentes em conscins jejunas no estudo da Despertologia:
01. Assepsia. O ser desperto evita pessoas, locais e objetos com assédios ou energias patológicas.
02. Autexclusão. O ser desperto é condição muito distante, mesmo para quem reconhece ter Curso Intermissivo (CI).
03. Candura. O ser desperto possui necessariamente a mesma candura encontrada em
muitos dos santos e grandes nomes da tacon.
04. Crítica. O ser desperto não faz heterocríticas e não julga ninguém.
05. Emocionalidade. O ser desperto possui enquanto principal característica o amor incondicional.
06. Heteraprovação. O ser desperto precisa da aprovação ou da admiração de todos da
zona de convívio pessoal.
07. Heterassédio. O ser desperto não tem heterassédio, pois já eliminou todos os autassédios.
08. Omni-heterodesassédio. O ser desperto consegue eliminar todo tipo de assédio ao
redor, incluindo das pessoas mais próximas no convívio.
09. Parapsiquismo. O ser desperto já domina todas as áreas do parapsiquismo.
10. Perfeição. O ser desperto não comete erros e já desenvolveu a maioria dos atributos
conscienciais.
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Tabus. A maioria desses tabus funciona na condição de autossugestões dogmáticas,
crenças irracionais e autassédios impedidores do desenvolvimento evolutivo pessoal, decorrentes
muitas vezes da autossubestimação, distorções cognitivas e do ranço religioso ainda existente na
intraconsciencialidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a despertometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
03. Central Extrafísica de energia: Extrafisicologia; Homeostático.
04. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
05. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
06. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Megafenomenologia na desperticidade: Despertologia; Homeostático.
08. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
09. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
12. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
13. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.

A DESPERTOMETRIA É ITEM PRIORITÁRIO NA AUTOPESQUISA DE TODA CONSCIN INTERMISSIVISTA INTERESSADA NA ELIMINAÇÃO DE COMOCIONALISMOS, AUTOCONFLITOS E NA OBTENÇÃO DA DESASSEDIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, em escala simples de 1 a 5, em qual nível de
avaliação pessoal se situa quanto à desperticidade? A desperticidade já predomina nas manifestações diárias? Caso não, qual o investimento pessoal realizado para alcançá-lo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
734 a 748.
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DESREPRESSÃO DA HOLOMEMÓRIA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)

PESSOAL

I. Conformática
Definologia. A desrepressão da holomemória pessoal é o ato, efeito ou capacidade de
63 a consciência desoprimir, descomprimir, desamarrar, desinibir, desbloquear, liberar ou abrir
o megarrepertório dos registros das autovivências multiexistenciais e multimilenares, permitindose o acesso aos dados na proporção dos próprios méritos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão‖. O termo repressão deriva do idioma Latim Tardio,
repressio, ―sinal de retirada (dado pela corneta)‖, de repressum, e este de reprimere, ―recuar; suster; reter‖. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição holo procede do idioma Grego,
hólos, ―total; completo; inteiro‖. O vocábulo memória provém do idioma Latim, memoria, ―memória; recordação; lembrança; reminiscência; tradição; história; narrativa‖, de memor, ―quem se
lembra, se recorda‖. Apareceu no Século XIII. A palavra pessoal vem do mesmo idioma Latim,
personalis, ―pessoal‖. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Antirrepressão da automemória integral. 2. Desopressão da holomemória pessoal. 3. Liberação dos autorregistros holomnemônicos. 4. Desinibição holomnemônica
pessoal. 5. Desbloqueio da autorrememoração holobiográfica. 6. Abertura para as reminiscências do arquivo pessoal.
Neologia. As 4 expressões compostas desrepressão da holomemória pessoal, minidesrepressão da holomemória pessoal, maxidesrepressão da holomemória pessoal e megadesrepressão da holomemória pessoal são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Repressão da holomemória pessoal. 2. Recalcamento da memória
integral. 3. Opressão da bagagem holomnemônica pessoal.
Estrangeirismologia: os recuerdos de la memoria; o olvido; a amnésie; a mémoire;
o déjà vu; os insights; os rapports; a memory retention; os flashs retrocognitivos; o Pesquisarium; o Retrocognitarium; o Gesconarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Automemoriologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autodesrepressões: catarses evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desrepressão mnemônica; o holopensene da
Conscienciologia; o holopensene da autoconsciencialidade; as assinaturas holopensênicas cotidianas; o holopensene do autodiscernimento; o holopensene das reciclagens existenciais; os retropensenes; a retropensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a memória pessoal; o início da autocognição avançada; o autodidatismo;
o autenfrentamento das anamneses íntimas; o resgate da onisciência pessoal; o despertar para
o autoconhecimento integral; a sala de aula conscienciológica; os cursos conscienciológicos de
imersão; a restrição intrafísica de cons; a dificuldade intrafisica de rememoração do Curso Intermissivo (CI); a construção da trajetória evolutiva através das autovivências; a rememoração das
autovivências pretéritas; a profilaxia do esquecimento autocognitivo; a evitação da amnésia voluntária autocorrupta; a liberação do autoconhecimento para utilização da própria maturidade evolutiva; o tratamento da dissimulação nas retroexperiências pessoais; a fuga da omissão cognitiva
personalíssima; a recéxis; a autoconscienciometria; a autoconsciencioterapia; os registros na Fi-
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cha Evolutiva Pessoal (FEP); o saldo cármico; as contas correntes cármicas; a fuga da robéxis;
o esquecimento ressomático; a descensão cosmoética; a dissidência cosmoética.
Parafatologia: a desrepressão da holomemória pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o preparo para a autoconscientização holobiográfica; os campos energéticos; a psicometria; a consulta à Ficha Evolutiva Pessoal; a rememoração das autovivências projetivas; o autodesbloqueio paracerebral mentalsomático; a autorrememoração holomnemônica; a recuperação de cons; o acesso aos cons magnos; o autodomínio da holobiografia; o autodesbloqueio
das vivências multidimensionais; o reencontro íntimo multiexistencial; o desassédio policármico;
o início da autoconscientização holocármica; as reconciliações multimilenares cosmoéticas; a revisão multiexistencial profilática; a responsabilidade multiexistencial perante os colegas evolutivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-desrepressão; o sinergismo interassistencialidade-holomaturidade; o sinergismo das reciclagens existenciais propiciando a autoconscientização multidimensional.
Principiologia: o princípio evolutivo; o princípio da descrença (PD) a partir da autovivência; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassistência; o princípio
da autoridade moral; os princípios da Cosmoética; o princípio da autopesquisa.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); a reciclagem dos retrocódigos grupais; o código particular de autossenhas distribuídas ao longo da autobiografia;
a profilaxia dos códigos grupais de vitimização coletiva; o código de valores conscienciais.
Teoriologia: a teoria do esquecimento profilático; a teoria do Curso Intermissivo; a teoria da restrição de cons na ressoma; a teoria da seriéxis; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do ser desperto; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: a técnica de regressão da memória intrafísica; a técnica das 4 gescons: artigos-verbetes-livros-cursos enquanto megassinaturas holopensênicas prioritárias; as técnicas autorretrocognitivas; a técnica da autocura através da reconciliação; a técnica da autopesquisa
conscienciológica; a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da paracaptação retrocognitiva; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntário na docência conscienciológica sendo agente da retrossenha intermissiva.
Laboratoriologia: o laboratório consciencial (labcon); o laboratório conscienciológico
da autexperimentação; o laboratório conscienciológico da autoconscienciometria; o laboratório
conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Holomnemônica;
o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da
Conscienciografologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Autocogniciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Retrocogniciologia.
Efeitologia: o efeito da profilaxia da culpa petrificante; o efeito inevitável das reciclagens; o efeito do desbloqueio holossomático; o efeito da retomada do caminho evolutivo; o efeito
das reconciliações multimilenares; o efeito das catarses evolutivas; o efeito da leveza libertária
posterior à rememoração terapêutica.
Neossinapsologia: a remoção de bagulhos holopensênicos repressores de neossinapses;
o autenfrentamento das retrossinapses patológicas estagnantes.
Ciclologia: a ruptura do ciclo vítima-algoz; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o fim do
ciclo de fugas e evitações; o ciclo da recomposição holocármica; o ciclo evolutivo; o ciclo conviviológico multiexistencial pessoal.
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Enumerologia: as oportunidades evolutivas; a convivialidade sadia; o antibelicismo profilático; o balanço existencial; a autoconscientização holobiográfica; as reconciliações multiexistenciais; a análise da FEP.
Binomiologia: o binômio rememoração-aprendizagem; o binômio desrepressão-autenfrentamento.
Trinomiologia: o trinômio reciclagens–exemplarismo–autoridade moral; o trinômio
evolutivo ação-reação-recomposição; o trinômio escolhas–consequências–reconciliações cosmoéticas; o trinômio autobiografia-heterobiografia-holobiografia; o trinômio Mnemotecnologia-Holomnemônica-Holomnemossomatologia.
Paradoxologia: a autoconsciência quanto ao paradoxo minutos de desequilíbrio-semanas para a reequilibração; o paradoxo da holobiografia desconhecida pela própria consciência
e conhecida por outras consciências em determinado momento evolutivo; o paradoxo da omissão
autesclarecedora; o paradoxo de o autoparapsiquismo retrocognitivo gerar neossinapses; o paradoxo dias de erros–anos de retratação–séculos de recomposição; o paradoxo restringimento
mnemônico pós-ressomático–aprendizagem intrafísica; o paradoxo da restrição do próprio acesso à íntegra da Ficha Evolutiva Pessoal sendo profilaxia à culpa petrificante.
Politicologia: a autocognocracia; a mnemocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a projeciocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do holocarma; a lei da interdependência consciencial; a lei da interassistencialidade; a lei da convivialidade sadia; a lei evolutiva de ninguém
perder ou abandonar ninguém; a lei de responsabilidade do mais lúcido.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a holomemoriofilia; a terapeuticofilia; a projeciofilia; a retrocogniciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a desrepressão quanto à autopesquisofobia; a profilaxia da tanatofobia; a superação da autoenfrentofobia; a profilaxia da reciclofobia; o descarte da desapegofobia; o tratamento da retrocogniciofobia; a eliminação do medo das responsabilidades; a profilaxia da evoluciofobia.
Sindromologia: o descarte da síndrome do mentiroso; a evitação da síndrome do pânico; a superação da síndrome da autovitimização; a prevenção da síndrome da insegurança; o tratamento da síndrome da hipomnésia.
Maniologia: a profilaxia da mania de autovitimização; a autassediomania; a egomania;
a fracassomania; a fraseomania; a mania de grandeza; a mitomania; a pseudomania; a religiomania.
Mitologia: o mito grego de beber as águas de Mnemósine (onisciência) ou do Letes (esquecimento).
Holotecologia: a consciencioteca; a recicloteca; a retrocognoteca; a meritoteca; a interassistencioteca; a holomnemoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Conviviologia; a Experimentologia; a Automemoriologia; a Autodidaticologia; a Inventariologia; a Mnemossomática; a Mentalsomática;
a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Holocarmologia; a Holorressomática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência transmigrada; a consciex; a equipe extrafísica; o casal íntimo; a dupla evolutiva; a conscin enciclopedista; a consciex livre.
Masculinologia: o acoplamentista; o voluntário conscienciológico; o agente retrocognitor; o docente conscienciológico; os amparadores; o amparador intrafísico; o amparador de tenepes; o amparador extrafísico; o experimentologista; o experimentador; o autorrevezador; o recexologista; o reciclante existencial; o companheiro; o duplista; o conscienciologista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o conviviologista; o conviviólogo; o coterapeuta;
o cosmogramista; o cosmanalista; o para-historiador; o holobiógrafo; o desassediologista; o assis-
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tenciólogo; o projeciologista; o projeciólogo; o retrocognitor; o despertologista; o mnemossomatólogo; o desperto; o holocarmologista; o holocarmólogo; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a acoplamentista; a voluntária conscienciológica; a agente retrocognitora; a docente conscienciológica; as amparadoras; a amparadora intrafísica; a amparadora de tenepes; a amparadora extrafísica; a experimentologista; a experimentadora; a autorrevezadora; a recexologista; a reciclante existencial; a companheira; a duplista; a conscienciologista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a conviviologista; a convivióloga; a coterapeuta;
a cosmogramista; a cosmanalista; a para-historiadora; a holobiógrafa; a desassediologista; a assistencióloga; a projeciologista; a projecióloga; a retrocognitora; a despertologista; a mnemossomatóloga; a desperta; a holocarmologista; a holocarmóloga; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens liberperquisitor; o Homo
sapiens autocognitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo
sapiens conscientiologus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesrepressão da holomemória pessoal = o desbloqueio quanto ao
restringimento de cons devido à ressoma; maxidesrepressão da holomemória pessoal = o desbloqueio das próprias lembranças inclusive a recordação de retrovidas; megadesrepressão da holomemória pessoal = o desbloqueio das lembranças de atuações desempenhadas no Curso Intermissivo.
Culturologia: a cultura parapsíquica; a cultura multidimensional; a autocognição multicultural; a cultura da Autocogniciologia; a cultura da Cogniciologia Evolutiva; a Holoculturologia; a cultura da Mnemossomatologia; a bagagem cultural pessoal; a cultura da autorretrocognição.
Interassistência. O exemplarismo sadio da prática constante da interassistência cria méritos pessoais, predispondo à desrepressão holomnemônica da consciência.
Reciclagens. A autopesquisa aprofundada visando às reciclagens existenciais, sejam intra ou extrafísicas, permite à consciência alcançar os pré-requisitos básicos para retomada das informações do próprio caminho evolutivo.
Taxologia. No âmbito da Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 categorias, não excludentes, de desrepressão da holomemória pessoal:
1. Amparada. Nas interassistências intra e extrafísicas, por exemplo, na tenepes.
2. Autoconquistada. A obtida levando em conta as reciclagens feitas pela consciência.
3. Autoprogramada. A planejada pela consciência através do diagnóstico da necessidade de superação de traços de personalidade.
4. Evolutiva. A consolidadora de patamares evolutivos no desempenho das responsabilidades cosmoéticas ego, grupo ou policármicas.
5. Paraterapêutica. A promotora de importantes catarses cosmoéticas holossomáticas
individuais ou grupais.
6. Patológica. As pequenas rememorações cotidianas promovidas por assediadores, tentando provocar a culpa petrificante ao estilo de cobranças cronificadas.
Caracterologia. Considerando a Interassistenciologia, eis, em ordem alfabética, 5 personagens envolvidos com a desrepressão da holomemória pessoal:
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1. Agente retrocognitor: conscins educadoras capazes de reavivar a holomemória dos
intermissivistas, aflorando cons magnos.
2. Amparadores técnicos: consciências especialistas na interassistencialidade, de modo
geral, atuantes junto aos intermissivistas no caminho evolutivo.
3. Consciência evoluciente: a consciência ciente da evolução.
4. Consciência sempreaprendente: a consciência, continuamente, adquirindo informações nas vivências e manifestações multidimensionais.
5. Evoluciólogo: o evoluciólogo-ficheiro ou a evolucióloga-ficheira, orientadores evolutivos do grupocarma.
Tipologia. Do ponto de vista da Intrafisicologia, eis, em ordem alfabética, 14 objetos capazes de atuar na condição de agentes retrocognitivos propiciando a desrepressão da holomemória pessoal:
01. Brinquedos: brincadeiras; objetos; jogos infantis.
02. Documentos: registros; agendas; calendários; jornais; cartas.
03. Fotos: cartões-postais; retratos; imagens.
04. Gravações: áudios; vídeos.
05. Livros: encadernações; resumos; anotações; notas de estudo.
06. Madeiras: material de construção; florestas regionais.
07. Megagescons: artigos; verbetes; livros; cursos.
08. Móveis: mobília utilizada; pinturas; artigos de interiores.
09. Objetos: pessoais; de época; relógios; jóias; miudezas.
10. Pedras: decorativas; de origens geológicas específicas conhecidas.
11. Plantas: flores; ervas; plantas; folhagens; árvores típicas de alguma região.
12. Quadros: pessoas; paisagens; homenagens; atos históricos; pinturas rupestres.
13. Refeições: comidas; costumes alimentares e pratos típicos multiculturais.
14. Veículos: modais de transporte; atuais ou de épocas passadas.
Teaticologia. Segundo a Autoconsciencioterapia, eis por exemplo, em ordem alfabética,
5 teáticas envolvidas com a desrepressão da holomemória pessoal:
1. Autorremissibilidade consciencioterápica: promoção de autorremissões e autocuras
na intraconsciencialidade ao utilizar técnicas conscienciológicas para homeostase pessoal.
2. Catarses cosmoéticas: depurações intencionais da consciência, seguidas de alívio
existencial a partir dos esforços das reciclagens intraconscienciais.
3. Omniterapeuticologia: emprego da terapia da interassistencialidade sendo o recurso
mais eficaz para a cura ou remissão de transtornos conscienciais de origem egocêntrica.
4. Projeções conscientes lúcidas: vivência da ferramenta evolutiva de pesquisa, autanálise, interassistência, autenfrentamento e autocognição multidimensional.
5. Reciclagens existenciais: mudança dos hábitos e das formas ultrapassadas de manifestação consciencial, construindo nova autoridade moral através do exemplarismo pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desrepressão da holomemória pessoal, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
03. Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
Ficha Evolutiva Pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
Holobiografia pessoal: Holobiografologia; Neutro.
Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
Nódulo holomnemônico: Holomnemossomatologia; Neutro.
Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.

A DESREPRESSÃO DA HOLOMEMÓRIA PESSOAL É A ESSÊNCIA DA AUTEVOLUÇÃO, MANIFESTA NA AUTACEITAÇÃO, APRIMORANDO O AUTOCONHECIMENTO E DESENVOLVENDO A ASSISTENCIALIDADE E O UNIVERSALISMO.
Questionologia. Analisando o balanço pessoal, você, leitor ou leitora, aproveita os méritos evolutivos em prol da desrepressão da holomemória pessoal? Almeja descobrir quais são os
desafios mais urgentes a serem trabalhados?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
página 648.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 101 a 103
e 503 a 505.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 35, 751, 754 e 982.
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DESREPRESSÃO DOCENTE
(PARAPEDAGOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desrepressão docente é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher,
na condição de professor ou professora de Conscienciologia, eliminar medos, inseguranças, melindres ou autocensuras, em sala de aula ou nos contextos interassistenciais, visando qualificar
a tares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão‖. O termo repressão deriva do idioma Latim Tardio,
repressio, ―sinal de retirada (dado pela corneta)‖, de repressum, e este de reprimere, ―recuar; suster; reter‖. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo docente procede também do idioma Latim, docens, ―aquele que ensina‖, do verbo docere, ―fazer aprender; ensinar; ensaiar alguma peça‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antirrepressão docente. 2. Desopressão docente. 3. Desinibição docente. 4. Soltura docente. 5. Autexposição parapedagógica.
Neologia. As duas expressões compostas desrepressão docente básica e desrepressão
docente avançada são neologismos técnicos da Parapedagogia.
Antonimologia: 1. Repressão docente. 2. Insegurança pedagógica. 3. Autassédio docente. 5. Inflexibilidade docente antiassistencial. 6. Fechadismo docente.
Estrangeirismologia: o maestro assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autexposição tarística cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da teática parapedagógica; o holopensene pessoal
das reciclagens intraconscienciais; o holopensene grupal dos parapedagogos; o holopensene pessoal das ideias inatas do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o holopensene grupal de minipeça em maximecanismo interassistencial; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene pessoal assistencial; o holopensene grupal tarístico; o holopensene da autorreflexão crítica
docente.
Fatologia: a desrepressão docente; a condição auto e heterassistencial da autodesrepressão generalizada relativa ao nível evolutivo do professor(a); o abertismo tarístico; a flexibilidade
assistencial; a autoconfiança pedagógica; a autaceitação docente; a desmistificação da docência;
a admissão do próprio poder consciencial; a conscientização da autocensura pedagógica; a checagem do percentual de autabsorção das coibições sociais; a tendência de seguir mimeticamente
o plano de aula a risca; a importância de dominar o assunto da aula para desempenhar melhor
a tares; o descondicionamento da heteraprovação; o egocídio cosmoético; a autexposição profilática; a heterexposição assistencial; a mudança de patamar evolutivo; a recéxis; o destemor em
transmitir conhecimento; as experiências docentes profiláticas; o autenfrentamento consciencial;
a autodeterminação construtiva; a valorização dos trafores pessoais nas comunicações assistenciais.
Parafatologia: a projeção lúcida enquanto ferramenta evolutiva proporcionando a prática multidimensional para o docente; a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a afinização com a equipex de amparadores de função; a paravisitação a Cursos Intermissivos; o parapsiquismo enquanto potencializador assistencial; a condição de conscin-cobaia multidimensional;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parafatos da Parapedagogia; a autoincorrupção
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dos pensenes trazendo a autoconfiança racional no amparo extrafísico e proporcionando a potencialização assistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autexposição-desrepressão.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da desrepressão
cosmoética sendo ferramenta assistencial; o princípio da descrença (PD); o princípio de ninguém
evoluir sozinho.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do menos doente assistir o mais doente; a teoria do completismo
consciencial proexológico.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;
a técnica da autexposição; a técnica do exemplarismo pessoal cosmoético; a técnica da verificação dos resultados; a técnica de nenhum dia sem linha.
Voluntariologia: o voluntário exemplarista; o voluntário epicentro consciencial; o voluntário da Conscienciologia na condição interassistencial; o voluntário abridor de caminhos;
o labcon itinerante do voluntário docente de Conscienciologia; o voluntário compromissado com
o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; os laboratórios
conscienciométricos; os laboratórios conscienciológicos de autopesquisa do Campus CEAEC.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos
Parapedagogos; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito da repressão assediadora; o efeito da desrepressão desassediadora; o efeito do avanço assistencial; o efeito da mudança de patamar; o efeito do exemplarismo
cosmoético; o efeito do acoplamento energético com o amparador; o efeito da aceleração das
reciclagens pessoais e grupais; o efeito de servir de senha para os colegas de Curso Intermissivo; o efeito das deslavagens cerebrais; o efeito da tares; o efeito de assistir as possíveis vítimas
do passado; o efeito da interassistencialidade.
Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de
neossinapses; o paradigma religioso presente na holomemória pessoal inibindo neossinapses;
a aquisição de neossinapses cosmoéticas; a substituição das retrossinapses trafaristas por neossinapses traforistas.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo vontade-intenção-decisão-determinação;
o ciclo sementeira-colheita; o ciclo assim-desassim.
Binomiologia: o binômio egão-orgulho travando a comunicação assistencial; o binômio
condicionamento-desrepressão; o binômio admiração-discordância; o binômio autassistência-heterassistência.
Interaciologia: a interação patológica intimidação-repressão; a interação homeostática
autexposição cosmoética–autoconfiança consciencial.
Crescendologia: o crescendo evolutivo repressão-desrepressão; o crescendo preparação-concretização; o crescendo artigo-verbete; o crescendo CIP-ECP1-ECP2; o crescendo aula
treino–palestra pública; o crescendo minipeça humana–maximecanismo interassistencial multidimensional; o crescendo jejunice-veteranice.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio autassistência-comunicação-heterassistência; o trinômio desrepressão-comunicação-exemplarismo.
Polinomiologia: o polinômio preparação-desrepressão-comunicação-desassimilação;
o polinômio estilo pessoal–adaptação–desrepressão–assistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo assistente / assistido; o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo acomodação / autesforço;
o antagonismo dogma / paradigma consciencial; o antagonismo força presencial / ausência ener-
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gética; o antagonismo comprazimento / desprazimento; o antagonismo zona de conforto / zona de
desconforto; o antagonismo 8 / 80; o antagonismo foco no amparo / foco no assédio.
Paradoxologia: o paradoxo do saldo autevolutivo ser fundamentado no saldo evolutivo
dos assistidos.
Politicologia: a democracia; a discernimentocracia; a meritocracia; a culturocracia;
a profilaxiocracia; a cognocracia; a proexocracia.
Legislogia: a Cosmoeticologia enquanto Ciência das leis das ações conscienciais; a lei
do maior esforço aplicada ao autodomínio bioenergético.
Filiologia: a conviviofilia; a cosmopensenofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a liberofilia; a lucidofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: a fobia à autexposição ou a sociofobia; a criticofobia; a neofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da autovitimização; a remissão da síndrome
da mediocrização; a síndrome da apriorismose; a síndrome da interiorose; a eliminação da síndrome da insegurança; a superação da síndrome do ansiosismo; a síndrome de Tourette.
Maniologia: o fim da egomania.
Mitologia: o mito de precisar ser veterano para fazer assistência.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a cognoteca;
a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogia; a Holopensenologia; a Desassediologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Autocoerenciologia;
a Conviviologia; a Comunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin maxifraterna; o amparador de função; a isca humana lúcida; a conscin compromissada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens desopressor; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus;
o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens professor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: desrepressão docente básica = o ato de o(a) professor(a) expor criteriosamente em sala de aula casuística pessoal, anteriormente vivenciada; desrepressão docente avançada = o ato de o(a) professor(a) expor criteriosamente em sala de aula neoideias tarísticas ocorridas
em cima do lance das necessidades dos alunos.
Culturologia: a cultura pedagógica cosmoética; a cultura das reciclagens interpessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desrepressão docente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
05. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
06. Autorreflexão na docência conscienciológica: Parapedagogia; Homeostático.
07. Complemento da Descrenciologia: Autocogniciologia; Homeostático.
08. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
09. Descompressão consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
10. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Dia da cobaia: Experimentologia; Neutro.
12. Exposição pública: Conviviologia; Neutro.
13. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Vida pública: Sociologia; Neutro.

A DESREPRESSÃO NO PROCESSO DOCENTE É FUNDAMENTAL PARA A MUDANÇA DE PATAMAR EVOLUTIVO
DO(A) INTERMISSIVISTA, AUMENTANDO A CONEXÃO COM
A EQUIPEX E O NÍVEL DE INTERASSISTÊNCIA TARÍSTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na qualidade de docente cosmoético(a), apresenta algum tipo de repressão em sala de aula? O quanto você mantém de desinibição cosmoética nas
relações interassistenciais?
Filmografia Específica:
1. O Líder da Classe. Titulo Original: Front of the Class. País: EUA. Data: 2008. Duração: 95 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Indioma: Inglês. Cor: Colorido Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Peter Werner. Elenco: Jimmy Wolk; Treat Williams; Patricia Heaton; Charles Henry Wyson; Charlie Finn; Dianne
Butler; Dominic Scott Kay; Helen Ingebritsen; Joe Chrest; Johnny Pacar; Laura Whyte; Kathleen York; Cichael Cole; Mike Pniewski; & Sarah Drew. Produção: Andrew Gottlied. Roteiro: Brad Cohen; Lisa Wysocky; & Thomas Rickman.
Música: Ernest Troost. Outros dados: Filme baseado em fatos reais. Sinopse: Drama familiar baseado na história de
Braden Cohen com síndrome de Tourette, desafiando a doença para ser professor e vencer as próprias dificuldades.

G. L. W.
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DESREPRESSÃO PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desrepressão parapsíquica é a ação de a pessoa inibida desreprimir-se
quanto às sensibilidades parapsíquicas em geral.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; aumento; reforço; intensidade‖. O termo repressão deriva do idioma Latim
Tardio, repressio, ―sinal de retirada (dado pela corneta)‖, de repressum, e este de reprimere, ―recuar; suster; reter‖. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição para procede do idioma
Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O vocábulo psíquico provém do mesmo idioma
Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma‖, de psykhé, ―alma, como
princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Antirrepressão parapsíquica. 2. Desopressão parapsíquica. 3. Distensão parapsíquica. 4. Desassédio interconsciencial. 5. Catarse parapsíquica. 6. Desinibição parapsíquica. 7. Soltura parapsíquica. 8. Deslavagem cerebral.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo repressão:
antirrepressão; autorrepressão; desrepressão; desreprimir; heterorrepressão; repressiva; repressividade; repressivo; repressor; repressora; repressória; repressório; reprimida; reprimido;
reprimidor; reprimidora; reprimir; reprimível.
Neologia. As 3 expressões compostas desrepressão parapsíquica, desrepressão parapsíquica antecipada e desrepressão parapsíquica retardada são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Repressão parapsíquica. 2. Opressão parapsíquica. 3. Assédio interconsciencial. 4. Coação interconsciencial. 5. Inibição parapsíquica. 6. Lavagem cerebral.
Estrangeirismologia: a brainwashing; a brainwashington; o Despertarium; a coragem
consciencial do strong profile; o full time assistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das parapercepções em geral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desrepressão multidimensional; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; a eliminação dos bagulhos autopensênicos coibidores do parapsiquismo; a implantação da autopensenização multidimensional diuturna.
Fatologia: a condição evolutiva da autodesrepressão generalizada; a deslavagem cerebral; a admissão do próprio poder consciencial; a conscientização da autocensura parapsíquica;
a checagem do percentual de autabsorção das coibições sociais à paraperceptibilidade; o descondicionamento das repressões mesológicas antiparapsiquismo; a reabertura da sensibilidade parapsíquica castrada na infância; a catarse das retrovivências traumáticas nas perseguições violentas
contra os sensitivos ao longo da História Humana; a abertura de vasto universo de investigação
antes incognoscível; a verificação dos resultados auferidos pelo parapsiquismo na vida diária;
a maior eficácia pessoal em ações profiláticas; a maior eficiência no labor assistencial; a maior
sustentabilidade no labor proexológico.
Parafatologia: a desrepressão parapsíquica; a autossuperação parapsíquica; os condicionamentos inibidores das sensibilidades parapsíquicas; a carência de se viver o estado vibracional
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(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pior de todas as repressões como sendo a parapsíquica por paralisar a evolução consciencial e, em seguida, promover a regressão consciencial; os desbloqueios dos chacras; o desvendamento dos paraolhos; o desassombro
perante as consciexes; o descortino das pararrealidades inescondíveis; a checagem realista do nível de amparabilidade e assedialidade; a ampliação das parapercepções pessoais; a autodefesa
e sustentabilidade energética; os paradiagnósticos complementando os auto e heterodiagnósticos;
os desenganos quanto à própria realidade intraconsciencial; o realismo quanto às realidades das
demais consciências e ambientes; a demanda de labor interassistencial multidimensional 24 horas;
as práticas da tenepes; a busca da autoconscientização multidimensional (AM); o Programa de
Desenvolvimento Parapsíquico (PDP) do IIPC.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo sensibilidade parapsíquica–erudição parapsíquica.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do maior poderio das ECs cosmoéticas; o princípio do Cosmos estar permanentemente sob controle inteligente.
Codigologia: a incorrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC) trazendo a autoconfiança racional no amparo extrafísico funcionando qual escudo autoprotetor.
Teoriologia: a teoria da desassedialidade interconsciencial.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas da não sucumbência às pressões heterassediadoras; as técnicas do desenvolvimento parapsíquico.
Voluntariologia: o voluntariado parapsíquico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos da família nuclear na potencialização ou coerção do desabrochamento parapsíquico do sensitivo mirim; os efeitos da valorização das pequenas experiências
paraperceptivas autocomprovadas na autoconfiança parapsíquica; a verificação imediata dos
efeitos das próprias exteriorizações energéticas; o vislumbre dos efeitos repercussivos dos erros
e acertos nas autopensenizações.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas revolucionando as retroconvicções
eletronóticas.
Ciclologia: a reciclagem parapsíquica; o ciclo repressão parapsíquica antiga–catarse
multidimensional atual.
Binomiologia: o binômio egão-orgulho travando a admissão da inexperiência parapsíquica; o binômio desrepressão-condicionamento.
Interaciologia: a interação patológica intimidação-repressão; a interação homeostática
autocosmoeticidade-amparabilidade.
Crescendologia: o crescendo evolutivo repressão interconsciencial–autodesrepressão;
o crescendo registros parapsíquicos periódicos–cosmovisão pessoal.
Trinomiologia: o trinômio da automaturidade descondicionamento-desrepressão-dessacralização; o trinômio autodisponibilidade-autovigilância-autorresponsabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo desrepressão / repressão; o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão.
Paradoxologia: o paradoxo eletronótico erudito veterano–amador parapsíquico; o paradoxo patológico do cientista eletronótico rejeitando as evidências parapsíquicas.
Politicologia: a cientificocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paracienciocracia; a paradireitocracia; a meritocracia; a culturocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autodomínio bioenergético; as leis internacionais coibindo as práticas opressoras.
Filiologia: a cosmopensenofilia; a fitofilia; a zoofilia; a interassistenciofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a liberofilia; a parapsicofilia.
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Sindromologia: a eliminação da síndrome da autovitimização; a remissão da síndrome
da mediocrização.
Mitologia: o fim do pseudoconforto de viver sob a ilusão dos mitos intrafísicos.
Holotecologia: a parapsicoteca; a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Holopensenologia; a Desassediologia;
a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia;
a Priorologia; a Interassistenciologia; a Autocoerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a vítima da repressão parapsíquica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente repressor; o eunuco parapsíquico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente repressora.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens desopressor; o Homo
sapiens holopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desrepressão parapsíquica antecipada = a condição parapsíquica desinibida do adolescente inversor existencial, rapaz ou moça; desrepressão parapsíquica retardada
= a condição parapsíquica desinibida do adulto a partir da meia-idade física.
Culturologia: a cultura parapsíquica cosmoética; a cultura da Desassediologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desrepressão parapsíquica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Aura intimidante: Presenciologia; Neutro.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
Descompressão consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Recin: Recexologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA DESREPRESSÃO PARAPSÍQUICA É INEVITÁVEL PARA TODAS AS CONSCIÊNCIAS, POIS EMBASA
O TRIO INTERASSISTENCIAL TENEPES-OFIEX-AUTODESPERTICIDADE, ESSENCIAL À EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vive a condição da desrepressão parapsíquica?
Desde quando?
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DESREPRESSÃO SEXUAL
(SEXOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A desrepressão sexual é o conjunto de ações lúcidas e automotivadas, superadoras de bloqueios sexochacrais, cronicificados por lavagens cerebrais multimilenares.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão‖. O termo repressão deriva do idioma Latim Tardio,
repressio, ―sinal de retirada (dado pela corneta)‖, de repressum, e este de reprimere, ―recuar;
suster; reter‖. Surgiu no Século XVIII. O termo sexual procede também do idioma Latim Tardio,
sexualis, ―do sexo feminino; de mulher; feminil‖. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Desopressão sexual. 2. Desculpabilização sexual. 3. Reciclagem sexual. 4. Desbloqueio sexochacral. 5. Descompressão libidinal. 6. Autodesassédio sexual.
7. Desrecalcamento sexual. 8. Liberação sexual. 9. Esclarecimento sexual.
Neologia. As 3 expressões compostas desrepressão sexual, desrepressão sexual básica
e desrepressão sexual avançada são neologismos técnicos da Sexossomatologia.
Antonimologia: 1. Repressão sexual. 2. Castração sexual. 3. Abstenção sexual. 4. Libertinagem; luxúria. 5. Inibição sexual. 6. Perversão sexual. 7. Assédio sexual extrafísico.
8. Anorgasmia.
Estrangeirismologia: a profilaxia do congressus subtilis patológico; o afastamento do
incubus e do sucubus; o modus ratiocinandi sexualmente desreprimido; o upgrade da sexualidade; a satisfação sexual sadia evitando a persistência patológica dos carnis desideria; o habeas
corpus da sexualidade; a libertação das ceintures de chasteté mentais; a dessacralização do aedes
vestae; a autodetecção da repressão sexual inadmitida pela vivência do nosce te ipsum.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à sexualidade sadia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desrepressão comportamental; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os sexopensenes; a sexopensenidade;
a eliminação dos bagulhos autopensênicos coibidores da sexualidade sadia; as miniintoxicações
pensênicas; as incoerências pensênicas repressoras da sexualidade; a implantação da autopensenização desrepressora diuturna.
Fatologia: a desrepressão sexual; a extinção da personagem pudica; o despertar para
a comédia humana da virgem-mãe; a dessacralização da virgindade; o fim da mutilação genital
feminina em países africanos; as manifestações contra o apedrejamento de adúlteras; o álcool como pseudodesrepressor sexual nocivo; a criança sexualmente reprimida pela ignorância familiar;
o intermissivista bem-intencionado quanto à assistência, mas negligente quanto a própria sexualidade; a pesquisa e a autopesquisa exaustiva com fins autodesrepressores; o desenlace das encucações apriorísticas; a desrepressão sexual pela Autoconsciencioterapia; as baixas censuras
hipnopômpicas e hipnagógicas revelando duplamente a repressão e a carência sexual; a repressão
sexual inconsciente trazida à lucidez; o abertismo consciencial; o fim do puritanismo; o desuso do
cinto de castidade; o resgate da sexualidade pré-vitoriana; os primórdios da Psicanálise no trato
da histeria de origem sexual; a dispensabilidade dos casamentos civil e religioso na vivência sexual da dupla evolutiva; a substituição da droga pelo sexo; a substituição do belicismo pelo sexo;
o sexo ansiolítico; a manutenção apenas das repressões sexuais funcionais e dos recalques cosmoéticos necessários; a eliminação das repressões sexuais disfuncionais; a educação desrepressora
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e socioadaptativa quanto à masturbação infantil; o esquema repressor sexual funcional da infância
tornado disfuncional na adultidade; a virada da chave na sexualidade infantil acanhada para a sexualidade adulta maturada; a superação do desconforto na abordagem do sexo-tabu; a sexualidade
sem máscaras; a demissão da fantasia erótica; o fetiche desfeito; a descompressão da sexualidade
estrangulada; o alívio dos primeiros orgasmos proporcionados pela desrepressão sexual; a vivência da autenticidade sexual Cosmoética; o equilíbrio gerado pela desrepressão sexual mentalsomática potencializando a capacidade interassistencial da conscin.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o afastamento das
consciexes energívoras sexuais; a desconexão do plug energético milenar; o fim das projeções
erotizadas e da frequência em bacanais extrafísicos; os paradiagnósticos complementando os auto
e heterodiagnósticos; o afastamento de guias cegos extrafísicos; as reverberações multiexistenciais da repressão sexual medieval e vitoriana; a catarse terapêutica nas retrovivências traumáticas
das punições repressoras sexuais; a retrocognição elucidativa e desrepressora; o entendimento da
autorrepressão pelos parafatos retrocognitores; a cosmovisão desrepressora; o desassédio sexual;
os desbloqueios energéticos; a desobstrução do sexochacra, até então, gargalo energossomático;
a autodefesa e a sustentabilidade energética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo androssoma-ginossoma; o sinergismo sexochacra-laringochacra; o sinergismo erudição-desrepressão.
Principiologia: a autovivência do princípio da descrença ou da convicção teática da
Descrenciologia; o princípio da autodesassedialidade; o princípio da evolução consciencial;
o princípio da não contradição; o princípio do prazer.
Codigologia: os retrocódigos grupais sob revisão; o código de valores pessoais; a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC) e do código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: as teorias sobre os efeitos colaterais do sexo do médico e filósofo grego
Galeno (129–216).
Tecnologia: a técnica mentalsomática da autodesrepressão; a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da qualificação da intenção.
Voluntariologia: o professor voluntário da Conscienciologia incentivando a autopesquisa e promovendo a tares através das deslavagens cerebrais cosmoéticas nos alunos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia.
Efeitologia: o efeito antipromiscuidade da desrepressão sexual; o efeito antidisfunção
erétil da desrepressão sexual; o efeito antifrigidez da desrepressão sexual; o efeito desrepressão
consciencial da desrepressão sexual e vice-versa.
Neossinapsologia: a criação das neossinapses críticas próprias das deslavagens subcerebrais; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; as neossinapses das recins individuais.
Ciclologia: o ciclo heterorrepressão-autorrepressão; o ciclo revezamento multiexistencial repressor-reprimido; o ciclo evolutivo mitificações-desmitificações.
Enumerologia: a sexualidade instintiva; a sexualidade reprimida; a sexualidade patológica; a sexualidade afetuosa; a sexualidade madura; a sexualidade sadia; a sexualidade duplológica.
Binomiologia: o binômio excesso de pudor–inibição sexual; o binômio autorrepressão-apriorismose; o binômio desrepressão-descondicionamento; o binômio patológico celibato-pedofilia; o binômio penetração-posse; o binômio cessão-submissão.
Interaciologia: a interação macho-fêmea; a interação repressão afetiva–repressão sexual.
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Crescendologia: o crescendo repressão sexual–abstinência sexual–carência sexual–
–projeções eróticas–bacanais extrafísicos; o crescendo desbloqueio sexochacral–desbloqueio
energossomático–soltura energossomática–projetabilidade lúcida.
Trinomiologia: o trinômio da automaturidade descondicionamento-desrepressão-dessacralização; o trinômio autodisponibilidade-autovigilância-autorresponsabilidade.
Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono
reparador; o polinômio vitorianismo–repressão sexual–histeria–Psicanálise.
Antagonismologia: o antagonismo desrepressão / condicionamento; o antagonismo ditadura explícita da burca / ditadura implícita do biquine; o antagonismo endogamia / exogamia.
Paradoxologia: o paradoxo da anorgasmia nas senhoras de família; o paradoxo da fantasia sexual do sexo forçado.
Politicologia: a política de defesa dos Direitos Humanos.
Legislogia: a lei do incesto, talvez a primeira repressão sexual da História da Humanidade; a lei do maior esforço intelectual vencendo a moralidade apriorista.
Filiologia: a logicofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a superação racional da fobia de doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs); a fobia social de ser sexualmente estereotipado; a androfobia; a ginofobia; a colpofobia;
a nudofobia; a afefobia; a oneirogmofobia; a erotofobia; a pecatofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose; a profilaxia da síndrome da
ectopia afetiva (SEA); o afastamento da síndrome da mediocrização no campo da sexualidade;
a superação da síndrome da insegurança masculina.
Maniologia: a sexomania enquanto polo patológico da desrepressão sexual anticosmoética.
Mitologia: o mito da virgem-mãe; o mito do pecado original; o mito da virgindade estar
associada à pureza; o mito de Maria Madalena; o mito do(a) idoso(a) assexuado(a); a queda dos
mitos multimilenares por meio das autopesquisas.
Holotecologia: a sexoteca; a patopensenoteca; a energoteca; a conscienciometroteca;
a ortopensenoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Sexossomatologia; a Duplologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Cosmoeticologia; a Holopensenologia;
a Desassediologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Anticonflitologia; a Autocogniciologia; a Autocoerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a isca inconsciente; a consciênçula; a vítima da repressão sexual.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens desopressor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: desrepressão sexual básica = a condição desinibida da dupla evolutiva,
entre 4 paredes; desrepressão sexual avançada = a condição desinibida da dupla evolutiva, entre
4 paredes, alavancadora de holorgasmos simultâneos.
Culturologia: a cultura da Desassediologia; a cultura energossomática; o conformismo
cultural; a cultura conscienciológica; o atraso cultural; a atualização cultural; os idiotismos
culturais religiosos; os puritanismos socioculturais; a sujeição cultural degradante.
Taxologia. Conforme a Cosmoeticologia, a desrepressão sexual pode ser classificada,
por exemplo, em duas categorias básicas, listadas na ordem alfabética:
1. Doentia: a desrepressão sexual fundamentada no egão, centrada apenas em satisfazer
os instintos sexuais.
2. Sadia: a desrepressão sexual fundamentada no duplismo exitoso.
Terapeuticologia. Segundo a Somatologia, o emprego da técnica do sexo diário e do
binômio diálogo-desinibição (DD), podem ser vivenciados de maneira Cosmoética, proporcionando, ao menos, 6 benefícios listados na ordem alfabética:
1. Desassédio intraconsciencial: o afastamento das cunhas mentais autassediadoras.
2. Desbloqueio do sexochacra: a manutenção da paraprofilaxia das energias sexochacrais.
3. Efeito ansiolítico natural: os beneficios corporais do relaxamento pós-sexo.
4. Estabilização do humor: a manutenção do bom-humor a 2 através da serotonina liberada pelos orgasmos.
5. Estreitamento afetivo: os laços afetivos estreitados pela intimidade e cumplicidade
na relação.
6. Suprimento de necessidade fisiológica: o funcionamento regular dos órgãos sexuais
promovendo a saciedade sexual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a desrepressão sexual, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abandonador: Autopriorologia; Neutro.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
04. Bloqueio zero: Autodesassediologia; Homeostático.
05. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
06. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
07. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
08. Descompressão consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
09. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
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Impedimento ao estado vibracional: Energossomatologia; Nosográfico.
Neopatamar libertário: Intrafisicologia; Homeostático.
Parainterceptação desassediadora: Desassediologia; Homeostático.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Resíduo mitológico: Holomaturologia; Neutro.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA DESREPRESSÃO SEXUAL, PRÉ-REQUISITO PARA A SEXUALIDADE SADIA, É INEVITÁVEL PARA
A CONSCIN INTERESSADA NA SOMATICIDADE MÁXIMA
PESSOAL E NA INTERASSISTENCIALIDADE PLENA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia cosmoeticamente a condição da desrepressão sexual? Qual proveito evolutivo obtém no atual nível de desrepressão sexual?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ;
1996; páginas 58 e 59.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 413 caps.; 24 seções; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
355 e 628.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 484 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241
termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 349.
4. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212
p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 76, 121, 146 e 159.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 termos
(megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2009; página 314.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 234, 237,
238, 247 e 249 a 251.
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DESSOMA LÚCIDA
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dessoma lúcida é a condição de a conscin, homem ou mulher, interassistencial e cosmoética, manter-se atilada no processo de desativação do próprio soma, sem apegos
intrafísicos, trabalhando as energias, promovendo a projeção consciente e interagindo com amparadores extrafísicos, facilitando posteriormente o descarte do energossoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra descartar é composta pela preposição des, do idioma Latim, de,
―de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de;
à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra‖, e pelo elemento de composição
cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, ―folha de papel;
folha escrita; livro; registro público; documentos escritos‖. Surgiu no Século XVI. O termo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, ―do corpo; material; corporal‖. Apareceu no Século XIX. O vocábulo lucidez deriva do idioma Latim, lucidus, ―luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Dessoma consciente. 2. Dessoma planejada. 3. Dessoma ideal.
Neologia. As 3 expressões compostas dessoma lúcida, dessoma lúcida básica e dessoma
lúcida avançada são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Dessoma inconsciente. 2. Dessoma assediada. 3. Dessoma da conscin tanatofóbica. 4. Dessoma da conscin trancada. 5. Suicídio.
Estrangeirismologia: a awareness dessomática; a extraphysical hometown; a open
mind; o turning point evolutivo; a coragem evolutiva do strong profile; o help over difficulties
dos amparadores extrafísicos; a death is deaf.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às realidades intrínsecas à dessoma.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – Primeiramente, somos consciexes. Todo soma morre. Dessoma: responsabilidade pessoal. Há lealdades
pós-dessomáticas. Todos dessomamos deixando. Renunciemos com discernimento. Há euforia
pós-mortem.
Citaciologia: – Morrer não é acabar, é a suprema manhã (Victor Hugo, 1802–1885).
Talvez a morte tenha mais segredos para nos revelar que a vida (Gustave Flaubert, 1801–1880).
Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte (Sigmund Freud, 1856–
–1939). Não é da morte que temos medo, mas de pensar nela (Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.).
Proverbiologia. Eis 3 provérbios latinos referentes ao tema: – Mors est certa, dies vero
mortis est incertus (A morte é certa, mas o dia da morte é incerto). Mors janua vitae (A morte
é a porta da vida). Omni aetati mors est communis (A morte não poupa ninguém).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da readaptabilidade extrafísica; os parapensenes;
a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a criação e conservação de holopensene existencial
harmonizado, favorável à autolucidez; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; o holopensene pessoal da
Autorrevezamentologia; o holopensene pessoal da Seriexologia; o holopensene pessoal da vanguarda evolutiva; a pressão pensênica das evocações pelas conscins saudosas; a retilinearidade da
pensenização; a uniformidade dos padrões da autopensenidade; o holopensene da projetabilidade
lúcida (PL); a reeducação autopensênica sobre a dessoma.
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Fatologia: a educação para a dessoma; a palavra dessoma dando novo entendimento para a morte; o entendimento de a dessoma poder ser o ―nascimento‖ da consciência em dimensão
mais evoluída; o estudo da Dessomatologia visando a profilaxia da parapsicose pós-dessomática;
a juventude dificultando o estudo da dessoma; as reflexões sobre a própria dessoma; o adiamento
das reflexões sobre a própria dessoma até a descoberta de dano orgânico irreversível e irremediavelmente fatal; o autoposicionamento de ponta sobre as reflexões relacionadas à dessoma; a relevância do preparo para a partida lúcida desta dimensão, independentemente de idade cronológica
e estado de saúde física; o exemplarismo interassistencial aliciante dos autoposicionamentos de
ponta; o abertismo consciencial; a tendência pessoal para as inovações; as neoideias arrojadas;
a crise positiva de crescimento; os níveis de resiliência diante dos percalços da vida; a aceitação
da existência da seriéxis; o ato de encarar a própria realidade; o choque biológico inevitável; os
desejos a partir do psicossoma (sen) substituídos pelas aspirações libertárias universalistas do
mentalsoma (pen); a dessoma estando entre as poucas certezas na vida; a dessoma sendo individual, intransferível e imutável; a vivência de existência produtiva evolutivamente; o inventário do
autodesempenho proexológico pré-dessomático; o pressentimento da dessoma; os acertos antes da
dessoma; o fato esperado para a dessoma tranquila; a dessoma perto da família; a dessoma rápida
e sem dor; o fim da existência terrena, podendo ser sereno e satisfatório; o coroamento dos esforços evolutivos na conclusão da etapa existencial intrafísica; o entendimento sobre o fato de o corpo ser descartável; o fim da vida bioenergética do corpo fole; a falência geral dos órgãos adiada
ao máximo; os órgãos do corpo humano doados; a opção pela cremação facilitando o desapego ao
corpo e a preservação do meio ambiente; o autodiscernimento da conscin dessomante assistindo
ao grupocarma, sendo arrimo para evitação de grandes emocionalismos após a dessoma; o equilíbrio emocional dos entes e amigos próximos facilitando a lucidez do dessomante; a autolucidez
enquanto fiel da bússola consciencial ativa; a verdadeira felicidade sendo a autolucidez.
Parafatologia: a dessoma lúcida; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático
no momento da dessoma; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as projeções com nível
de lucidez preparando a dessoma; a paralucidez (extrafísica); a catalepsia projetiva enquanto fator
de pesquisa sobre o medo da morte; a libertação do soma; a dessoma aparentemente ―solitária‖,
porém na companhia do amparador extrafísico; a dessoma promovida pelos amparadores extrafísicos antes da perda da mobilidade físíca ou da lucidez mental por merecimento; a vida sendo reprisada igual filme; a dessoma da conscin sendo esperada na dimensão extrafísica para compor os
grupos de trabalho; a dessoma antevista pela genética ou paragenética; os progressos na Escala
Evolutiva das Consciências; o continuísmo multiexistencial; a seriexialidade entrosada com lucidez; a estagnação evolutiva causada pela perda da lucidez nas parapsicoses e paracomatoses pósdessomáticas; a paralucidez; a condição da conscin mais lúcida passando pela primeira e a segunda dessoma (bitanatose) imediatamente; a ocorrência da euforex; a projeção lúcida na condição de
ensaio da vida pós-dessoma; a projeção consciencial antefinal; a projeção consciencial final;
a projeção consciencial do adeus; a readaptação da recém consciex à vida extrafísica; o fato de
o acidente (macro PK) não necessariamente causar perda de lucidez na hora da dessoma; a autodessoma patológica provocada pelas conscins, criando interprisões grupocármicas; a experiência
da quase morte (EQM) colaborando para o entendimento de a consciência ser imortal; as visões
no leito da morte; a visão do túnel com luz; a agudização das parapercepções; a percepção alterada do tempo e do espaço; o aumento da velocidade dos pensamentos (parataquipsiquismo); a sensação de flutuação; a transcendência da identidade pessoal; a autobilocação; a recepção pós-dessomática dentro do grupo evolutivo; a solidariedade extrafísica; a hospitalidade extrafísica; a recepção pós-dessomática pelo evoluciólogo; os parassorrisos nos pararrostos; a comunex afim; as
práticas da tenepes sendo ferramentas de preparação da lucidez extrafísica; a admissão do inestimável valor evolutivo das aprendizagens parapsíquicas e extrafísicas para a autolucidez consciencial; as energias conscienciais sendo direcionadas pelas conscins lúcidas para acontecer o melhor
para todos nos processos de dessoma; a autodesperticidade auxiliando no desassédio durante
a dessoma; o encaminhamento para a segunda dessoma; a autodessoma lúcida e cosmoética do
Serenão; a dessoma lúcida sendo exemplo para todos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projeção lúcida–dessoma lúcida; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autodidatismo permanente–autopesquisa dessomática; o sinergismo primeira
dessoma lúcida–segunda dessoma lúcida.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD) estimulando a projetabilidade lúcida; o princípio da autorganização evolutiva; o princípio
“todos iremos dessomar”; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da
seriexialidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo a dessoma lúcida assistida.
Teoriologia: a autolucidez facilitando a compreensão da teoria da Evoluciologia; as autocomprovações indiscutíveis da teoria da Seriexologia; a teoria do choque da dessoma devido
à imprevisibilidade do momento; a teoria da projetabilidade lúcida (PL); a segunda dessoma
lúcida proporcionando a experiência evolutiva da teoria da bitanatose.
Tecnologia: a técnica de viver multidimensionalmente facilitando a compreensão e aceitação da dessoma; a técnica interassistencial do acolhimento-orientação-encaminhamento utilizada na tenepes, visando promover nas consciexes paracomatosas, a lucidez extrafísica e a segunda
dessoma; a técnica do autodespertamento extrafísico colaborando para a lucidez nas projeções
extrafísicas; a técnica do autorrevezamento multiexistencial interagindo nas dessomas; as técnicas de projetabilidade lúcida visando a ampliação da autoconfinaça extrafísica; as técnicas de
aquisições parapsíquicas proporcionando cosmovisão sobre as pararrealidades; a Paratecnologia
da equipex especializada facilitadoras das dessomas.
Voluntariologia: o voluntariado atuando ao modo de minipeça nas dessomas intrafísicas; o paravoluntariado especializado na Dessomatologia, atuando ao modo de minipeça interassistencial na primeira e segunda dessomas de outras consciências.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invísivel da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos da projeção lúcida na conscin; os efeitos dos parafenômenos sobre a consciência; os efeitos da autoconscientização multidimensional no nível da autolucidez; os
efeitos positivos da tranquilidade e serenidade antecedendo a dessoma no ciclo multiexistencial
pessoal (CMP); os efeitos benéficos e evolutivos do entendimento e aceitação do trinômio dessoma-intermissão-ressoma na autosseriéxis; os efeitos da autolucidez na dessoma favorecendo a autolucidez no pós-dessoma.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da projeção lúcida; as neossinapses dos
estudos da Dessomatologia; as paraneossinapses próprias das neovivências de dessoma lúcida.
Ciclologia: os choques conscienciais no ciclo dessoma-intermissão-ressoma; o ciclo intermissão (preparação)-ressoma (consecução)-dessoma (avaliação); o ciclo de produtividade multiexistencial por meio dos autorrevezamentos; o ciclo de dessativações do soma-energossoma-psicossoma.
Binomiologia: o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica; o binômio dessomante lúcido–amparador de dessomas lúcidas;
o binômio choro dos amigos intrafísicos na despedida–sorriso dos amigos extrafísicos na chegada.
Interaciologia: a interação amparador-dessomante; a interação autolucidez–aceleração
evolutiva; a interação relações humanas–relações extrafísicas; a interação destemor-liberdade-
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holomaturidade; a interação cérebro-paracérebro; a interação autoconhecimento–inteligência
evolutiva (IE).
Crescendologia: o crescendo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o crescendo rejeição da dessoma–aceitação da dessoma; o crescendo ignorância dessomática–educação dessomática; o crescendo tenepessista–projetor lúcido–ofiexista; o crescendo da evolutividade pessoal;
o crescendo temor anticosmoético–destemor cosmoético; o crescendo monotanatose-bitanatose-tritanatose.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio seriéxis–autorrevezamentos–continuísmo evolutivo; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio dessomático
sadio expansão consciencial–recuperação de cons–dessoma lúcida; o trinômio lógico novos cenários–novos papéis–mesmos atores; o trinômio Parageneticologia-Ressomatologia-Dessomatologia; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio proéxis-compléxis-euforex; o trinômio autoconfiança–autodecisão cosmoética–imperturbabilidade; o trinômio fato–autocrítica–ressignificação de valores.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida extrafísica; o antagonismo ressoma / dessoma; o antagonismo pararrecepção assistencial / pararrecepção assediada; o antagonismo confinamento no soma / liberdade no psicossoma; o antagonismo conservar / descartar.
Paradoxologia: o paradoxo de, percebendo o momento da própria dessoma, quem se
desapega ao corpo ganha e quem se apega ao corpo perde; o paradoxo de viver como se nunca
fosse dessomar, porém tendo a autolucidez de poder dessomar a qualquer momento; o paradoxo
de a consciência ser imortal e o soma ser perecível; o paradoxo de quanto mais se estuda sobre
a dessoma, mais se valoriza a vida.
Politicologia: a projeciocracia; a meritocracia evolutiva; a lucidocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei da seriéxis; a lei da eterna evolução
consciencial; a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da interassistencialidade; as leis
Cósmicas (Cosmoética); a Paradireitologia (Megafraternidade); a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a autocriticofilia; a autocogniciofilia; a autopesquisofilia; a laborfilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a parassociofilia.
Fobiologia: a necrofobia; a dessomatofobia; a tanatofobia; a estigiofobia; a mastigofobia; a tafofobia; a urifobia.
Sindromologia: a síndrome pós-traumática extrafísica; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA) aprisionando a recém consciex na intrafisicalidade.
Mitologia: o mito de a morte biológica ser o fim de tudo; o mito de quem dessoma vira
boa pessoa; o mito do descanso eterno; o mito do céu e inferno; o mito do não importam minhas
ações, eu vou dessomar assim mesmo; o mito de as crianças dessomadas sentarem-se ao lado de
“Deus”; o mito de todas as crianças dessomadas terem tido dessoma antecipada; o mito de quem
pede perdão pelos erros cometidos escapa do castigo; o mito de Sísifo; o mito de pensar em testamento atrair a morte; o mito de quem estuda a dessoma é pessoa mórbida.
Holotecologia: a dessomatoteca; a parafenomenoteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a parassocioteca; a parageografoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Autorrevezamentologia; a Intermissiologia;
a Extrafisicologia; a Tanatologia; a Grupocarmologia; a Projeciologia; a Seriexologia; a Autopriorologia; a Energossomatologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin dessomatologista; a conscin enciclopedista; a conscin lúcida; a conscin projetora
lúcida; a semiconsciex; a consciex recepcionadora; a consciex receptora; a consciex amparadora;
a consciex acolhedora; a consciex cuidadora; a equipex; a consciex dessomatologista; a conscin
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enciclopedista; a conscin assistida com amparo de função; a consciex parapreceptora; a conscin
destemida cosmoética; a personalidade forte e cosmoética; a conscin acolhida merecedora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o projetor dessomático; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o conscienciólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-serenão vulgar; o intelectual; o pré-dessomante; o dessomante; o dessomaticista; o cuidador;
o paracuidador; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o técnico em dessoma.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; acomunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a projetora dessomática; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a consciencióloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-serenona vulgar; a intelectual; a pré-dessomante; a dessomante; a dessomaticista; a cuidadora; a paracuidadora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a técnica em dessoma.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: dessoma lúcida básica = a da conscin cosmoética auxiliando a equipex
no corte do próprio cordão de prata no momento da dessoma; dessoma lúcida avançada = a da
conscin cosmoética com autodomínio energético, promovendo o corte do próprio cordão de prata
no momento da dessoma, com anuência da equipe extrafísica.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura interassistencial; a cultura da
Projeciologia; a cultura da paraperceptibilidade; a cultura da multidimensionalidade consciencial; a cultura da Cosmoeticologia; a Paraculturologia da Seriexologia; a cultura da Autolucidologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dessoma lúcida, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
04. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
05. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
06. Comitê de pararrecepção: Intermissiologia; Neutro.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
Dessomatorium: Extrafisicologia; Neutro.
Destemor cosmoético: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.
Requinte da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.

A INTERAÇÃO DA CONSCIN LÚCIDA COM A EQUIPEX ESPECIALIZADA EM DESSOMAS FACILITA A RECUPERAÇÃO
DA AUTOLUCIDEZ EXTRAFÍSICA, O DESCARTE DO ENERGOSSOMA E A REINTEGRAÇÃO À PARAPROCEDÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensa no momento da própria dessoma e na
interassistência nos processos das heterodessomas? Com qual frequência? Quais atitudes pessoais
tem priorizado com a intenção de passar pela própria dessoma com lucidez?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 162 e 300.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 18 seções; 150 abrevs.; 1 foto; 43 ilus.; 4 índices; 1 microbiografia; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 141, 146, 187, 326 a 334, 346, 352, 441, 468, 488, 526,529, 541 a 551, 562 a 567, 615 a 645, 649
a 652 e 686 a 690.

J. W.
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DESSOMA PREMATURA ANUNCIADA
(AUTODESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dessoma prematura anunciada é a perspectiva, expectativa e probabilidade da inoportuna desativação do corpo físico, em decorrência de conjunto de experiências, estados, circunstâncias, condições, ocasiões, hábitos e momentos de risco, buscada e vivenciada com
base na subcerebralidade, pela conscin autodestrutiva, homem ou mulher, com maior ou menor
grau de lucidez quanto à própria condição patológica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra descartar é constituída pela preposição des, do idioma Latim, de,
―de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de;
à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra‖, e pelo elemento de composição
cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, ―folha de papel;
folha escrita; livro; registro público; documentos escritos‖. Surgiu no Século XVI. O vocábulo
soma provém do idioma Grego, sôma, ―relativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição
à alma‖. Apareceu no Século XIX. O termo prematura procede do idioma Latim, praematurus,
―precoce; temporão‖. Surgiu no Século XVI. A palavra anunciada deriva igualmente do idioma
Latim, annuntiatus, particípio passado de annuntiare, ―anunciar‖, e esta de nuntiare, ―divulgar;
dar a conhecer, noticiar; avisado antecipadamente; apresentar determinada mensagem; mandar;
ordenar; prescrever; determinar‖. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Dessoma extemporânea anunciada. 2. Dessoma precoce previsível.
3. Morte inoportuna prevista. 4. Autocídio lento manifesto. 5. Acidente de percurso previsto.
6. Desperdício ressomático iminente. 7. Incompléxis previsto.
Neologia. As 4 expressões compostas dessoma prematura anunciada, minidessoma prematura anunciada, maxidessoma prematura anunciada e megadessoma prematura anunciada são
neologismos técnicos da Autodessomatologia.
Antonimologia: 01. Dessoma prematura inesperada. 02. Dessoma matura anunciada.
03. Dessoma fortuita. 04. Autodessoma consciente madura. 05. Ressoma prematura. 06. Posicionamento pré-dessomático. 07. Imprecação dessomática. 08. Eutanásia extrafísica amparada.
09. Dessoma miniproexológica. 10. Longevidade.
Estrangeirismologia: a accident proneness como anúncio da dessoma prematura;
o reckless playboy; a bad trip como metáfora do desperdício da vida humana; o marketing do just
do it introjetado na vida cotidiana do jovem; o rapport baratrosférico; o you only live once
(YOLO) como escusa para comportamentos irresponsáveis; o epitáfio rest in peace (RIP) em
contraponto à parapsicose pós-dessomática.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego evolutivo do soma.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Dessoma
prematura: incompléxis. Jovens também dessomam.
Citaciologia. Eis duas citações referentes ao tema: – Vida louca, vida breve, já que eu
não posso te levar, quero que você me leve (Cazuza, 1958–1990). Live fast, die young and leave
a good-looking corpse (John Derek, 1926–1998).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodestruição; os patopensenes; a patopensenidade; os tanatopensenes; a tanatopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a autopensenização carregada no sen; a autopensenização carregada no ene; a autopensenidade focada exclusivamente no prazer momentâneo; a autopensenidade
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fissurada predisposta aos heterassédios; os bagulhos autopensênicos; as cunhas pensênicas; a intencionalidade dúbia do pensene autocorrupto.
Fatologia: a dessoma prematura anunciada; a dessoma repentina, porém anunciada; as
tendências suicidas maquiadas; a condição fronteiriça da vivência autodestrutiva; a apatia enquanto terreno fértil ao irracionalismo autodestrutivo; o fato de a conscin autodestrutiva se considerar
indestrutível; o círculo de amigos dissolvendo devido à dessoma prematura; a falha técnica inesperada do equipamento; a inobservância do detalhe causador do desastre; o ato de contar vantagem pela quantidade de acidentes sofridos; o culto às cicatrizes, aos hematomas e às intervenções
cirúrgicas emergenciais; a volta, pós-trauma, às atividades de risco vista como exemplo de superação; os avisos dos amigos e familiares quanto à possível dessoma prematura; os esportes radicais e as dessomas dos desportistas em pleno exercício da competição; os filmes de esportes radicais financiados por empresas interessadas na venda de produtos; o forte apelo midiático exaltando o estilo de vida da pseudoliberdade induzindo jovens ao comportamento limítrofe e hedonista;
a profissão de dublê; a falibilidade dos equipamentos de segurança em situação de alto risco;
o pássaro ocasionando a queda do motociclista a 220 km/h; a criança, conscin ou consciex, ou
o animal subumano surgindo à frente do carro ou motocicleta em alta velocidade ocasionando
o acidente; o seguro de automóveis mais caros para homens jovens de até 25 anos; os pais e os
desejos frustrados projetados na vida da criança estimulando a riscomania desde cedo; os presentes motorizados dados aos filhos ou filhas; o mau hábito de beber e dirigir; a cervejinha, o cigarrinho, o baseadinho, a carreirinha; o culto às lendas do rock’n’roll dessomadas prematuramente;
o fato de as dessomas por overdose serem catalogadas como paradas cardiorrespiratórias; a AIDS
e outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) no âmbito das posturas antissomáticas;
a promiscuidade e a prostituição; a série de parceiros(as) sexuais sem prevenção; o desleixo nutricional; a obesidade; o sedentarismo convicto; a obsessão por cirurgias plásticas; o vício em anestésicos; a adrenalina e a endorfina na condição de hormônios ambivalentes; o workaholism
e o primeiro ataque cardíaco antes dos 40 anos de idade; as vítimas do ―azar‖ previsível; o ócio
destrutivo; o comportamento belicista incrustado no temperamento autodestrutivo; a perda da
oportunidade de viver; a perda da oportunidade de ajudar; as ressacas morais e físicas; a coragem
de dizer não à estupidez; a ―caretice‖ como profilaxia da dessoma prematura.
Parafatologia: a ignorância quanto à vivência do estado vibracional (EV) profilático;
o desconhecimento das potencialidades do uso da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
o cascagrossismo quanto às energias; as ressacas energéticas; os acoplamentos áuricos patológicos; o cardiochacra descompensado em decorrência das situações de risco vivenciadas; o muco
energético acumulado devido ao uso de entorpecentes; o vampirismo energético; o parafato de
ninguém estar sozinho; os assédios agudos atuantes na dessoma súbita da conscin; os assédios
cronicificados; o esforço contínuo de consciexes em não deixar a conscin assediada dessomar;
a assedialidade permanente; a autocondição de ectoplasta desconhecida ou ignorada; os acidentes
de percurso de origem extrafísica; a macro-PK destrutiva; o não alcance da condição de maturidade relativa em existências pregressas; a inabordabilidade extrafísica devido ao cuidado em se
aproximar da psicosfera de conscin em situações perigosas; a melex anunciada; as automimeses
dispensáveis das retrovidas autodestrutivas; a EQM alertando sobre os desvios da proéxis; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático preparando a consciex para as profilaxias das posturas antissomáticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico das circunstâncias autodestrutivas; o sinergismo patológico indivíduo-grupo potencializando a possível dessoma prematura; o sinergismo
patológico da interassedialidade; o sinergismo patológico riscomania-ectoplasmia; o sinergismo
patológico tóxicos-endorfina; o sinergismo patológico situações de risco–adrenalina; o sinergismo conscin-automóvel.
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Principiologia: o princípio patológico da vida hedônica da busca pelo prazer a qualquer custo; o emprego equivocado do princípio do carpe diem; o princípio do “isso não é para
mim”; o princípio “se não é bom não adianta fazer maquilagem”; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: a ausência e o total desconhecimento da potencialidade evolutiva do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ilicitude quanto ao Código de Trânsito.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do endividamento egocármico demonstrando ser o autocídio gerador de débitos multiexistenciais para a conscin dessomada
prematuramente por motivo torpe; a teoria dos gargalos evolutivos.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da evitação do rapport
baratrosférico na prevenção das vivências fronteiriças; a técnica da inversão existencial como
profilaxia da dessoma prematura; a técnica da reciclagem existencial como reestruturação integral da manifestação da conscin autodestrutiva.
Voluntariologia: os jovens soldados voluntários de guerra anunciando a autodessoma
prematura; as recins alavancadas e potencializadas pelo voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium escancarando a realidade extrafísica da conscin; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: os efeitos somáticos da súbita liberação hormonal na corrente sanguínea;
o efeito patológico do entorpecimento holossomático afetando o senso crítico e o discernimento;
o efeito degringolante das companhias ociosas; os efeitos evidentes da resposta multidimensional
diante dos abusos intrafísicos do ectoplasta; os efeitos perturbadores da dessoma prematura às
consciências próximas; os efeitos multiexistenciais da dessoma prematura.
Neossinapsologia: a utilização antievolutiva das neossinapses geradas pelo trauma;
a aquisição de neossinapses em função de heterodessoma prematura; o uso de tóxicos impedindo
o desenvolvimento de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo patológico acidente-recuperação-retorno às atividades riscomaníacas; o ciclo da tentativa de superação da toxicomania e as idas e voltas constantes às clínicas de
reabilitação; o ciclo diário do fumante; o ciclo patológico semanal da conscin autodestrutiva;
o ciclo circadiano completamente desregulado.
Enumerologia: a falta de imunidade ao soma; a falta de imunidade à Mesologia; a falta
de imunidade aos assédios conscienciais; a falta de imunidade às tentações baratrosféricas; a falta
de imunidade às imaturidades conscienciais; a falta de imunidade à ectopia afetiva; a falta de
imunidade às patologias conscienciais. A perda da oportunidade de viver; a perda da oportunidade de ajudar; a perda da oportunidade de evoluir; a perda da oportunidade de aprender; a perda
da oportunidade de reciclar; a perda da oportunidade de se abster; a perda da oportunidade de se
libertar. As circunstâncias anunciadoras; as circunstâncias previsoras; as circunstâncias evidenciadoras; as circunstâncias noticiadoras; as circunstâncias indicadoras; as circunstâncias profetizadoras; as circunstâncias prognosticadoras. A tendência ao suicídio; a tendência ao vício; a tendência a ter cunha mental; a tendência à psicose; a tendência aos acidentes de percurso; a tendência ao homicídio; a tendência ao incompléxis.
Binomiologia: o binômio circunstâncias anunciadoras–dessoma prematura; o binômio
riscomania–dessoma iminente; o binômio ectoplasmia–macro-PK destrutiva; o binômio raptus–
–possessões interconscienciais críticas; o binômio erro mínimo–acidente grave; o binômio erro–
–insistência no erro; o binômio ação autodestrutiva–reação heterodestruidora.
Interaciologia: a interação doentia dos acoplamentos áuricos patológicos.
Crescendologia: o crescendo das circunstâncias anunciadoras da iminente dessoma
prematura; o crescendo riscomaníaco ferimentos-fraturas-amputações-dessoma; o crescendo toxicomaníaco tabaco-maconha-cocaína-crack-overdose; as DSTs adquiridas frequentemente através do crescendo sexomaníaco ficações-orgias.
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Trinomiologia: o trinômio riscomania-toxicomania-autocídio; o trinômio risco-tensão-adrenalina; o trinômio ansiosismo–riscomania–dessoma prematura; o trinômio comportamento
autodestrutivo–dessoma prematura–melex; o trinômio proéxis-desviacionismo-incompléxis.
Polinomiologia: o polinômio automóvel-álcool-plateia-racha-homicídios; o polinômio
noitada-álcool-drogas-rachas-sexo-ressaca.
Antagonismologia: o antagonismo pedestre / motorista; o antagonismo devagar e sempre / rápido e nunca mais; o antagonismo bons hábitos / maus hábitos; o antagonismo porão
consciencial / recuperação de cons; o antagonismo invéxis / dessoma prematura anunciada;
o antagonismo maturidade intelectual / imaturidade emocional; o antagonismo miniproéxis / dessoma prematura anunciada.
Paradoxologia: o paradoxo da esperteza; o paradoxo da conscin considerada careta
pois não “aproveita a vida” atingir a longevidade lúcida; o paradoxo do prazer com a possibilidade da iminente autodessoma; o paradoxo do velomaníaco estar parado na corrida evolutiva.
Politicologia: as políticas públicas visando a conscientização do jovem quanto ao uso de
drogas, preservativo sexual e da responsabilidade do motorista ao volante; a automotocracia; a asnocracia.
Legislogia: a ignorância e o pouco caso quanto às leis antidrogas; as leis da Biologia
Humana inadmitindo excessos; o desconhecimento da Paralegislogia; a lei das afinidades; a lei
da inabordabilidade extrafísica projetiva; a lei da proéxis; a lei da ação e reação; a lei do menor
esforço evolutivo.
Filiologia: a ausência patológica da biofilia; a adrenalinofilia; a riscofilia; a toxicofilia;
a hedonofilia; a traumatofilia; o emprego equivocado da neofilia.
Fobiologia: a evoluciofobia; a autofobia; a autocriticofobia; a reciclofobia; a disciplinofobia; a somatofobia; a lucidofobia.
Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da hipomnésia ocultando retrovidas desperdiçadas por posturas
imaturas; a síndrome do ansiosismo potencializando a inquietude da conscin autodestrutiva; a síndrome da pressa ocultando a capacidade crítica das conscins incautas quanto à existência humana.
Maniologia: a riscomania e a toxicomania como tendências conscientes ao autocídio;
a tanatomania enquanto busca inescrupulosa e incessante pelas situações limítrofes da vida humana.
Mitologia: o culto ao mito da dessoma aos 27 anos de artistas e músicos populares;
o mito da vida ser feita de emoção; o mito de viver bem a vida ser sinônimo de ficar na boa vida;
o mito “os bons morrem jovens”; a desconstrução do mito do sensitivo ectoplasta ser imbatível.
Holotecologia: a dessomatoteca; a nosoteca; a antissomatoteca; a psicopatoteca; a toxicoteca; a criminoteca; a hemeroteca.
Interdisciplinologia: a Autodessomatologia; a Parapatologia; a Assediologia; a Subcerebrologia; a Antiproexologia; a Desviaciologia; a Antinvexologia; a Trafarologia; a Errologia;
a Infortunística; a Somatologia; a Traumatologia; a Acidentologia; a Interprisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autodestrutiva; a consréu ressomada; a consciênçula; a isca humana inconsciente; a conscin baratrosférica; a conscin vítima dos modismos da época; a conscin
parapsiquicamente jejuna; a personalidade agressiva; a personalidade maníaca; a vítima do porão
consciencial; a má companhia intrafísica ou extrafísica.
Masculinologia: o fronteiriço dessomático; o desviacionista; o homem-aranha; o piloto
de corrida; o alcoólatra; o bêbado; o fumante; o drogadito; o viciado; o toxicômano; o chaminé-humano; o irresponsável; o desorganizado; o suicida; o riscopata; o motoboy; o motociclista;
o ioiô-humano; o praticante de esportes radicais; o carona; o riscomaníaco; o super-macho;
o “boy”; o vida-loka; o promíscuo; o intermissivista inadaptado.
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Femininologia: a fronteiriça dessomática; a desviacionista; a mulher-aranha; a piloto de
corrida; a alcoólatra; a bêbada; a fumante; a drogadita; a viciada; a toxicômana; a chaminé-humana; a maria-fumaça; a irresponsável; a desorganizada; a suicida; a riscopata; a motogirl;
a motociclista; a ioiô-humana; a praticante de esportes radicais; a carona; a riscomaníaca; a vida-loka; a promíscua; a intermissivista inadaptada.
Hominologia: o Homo sapiens autocidiarius; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens
autassediator; o Homo sapiens heterassediator; o Homo sapiens ebrius; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens accidens attractivus; o Homo sapiens promiscuus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidessoma prematura anunciada = a resultante do tabagismo moderado; maxidessoma prematura anunciada = a resultante da riscomania; megadessoma prematura
anunciada = a resultante do vício em crack.
Culturologia: o vício da formação cultural; os idiotismos culturais; a cultura inútil;
a cultura do hedonismo.
Taxologia. Fundamentado na Autodessomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 25 circunstâncias, condições e hábitos passíveis de levar à dessoma prematura:
01. Acidentes. Ter propensão a acidentes (accident proneness).
02. Alcoolismo. Permanecer frequentemente bêbado.
03. Anorexia. Apresentar comportamento anoréxico crônico.
04. Autodestruição. Inutilizar o senso natural de autopreservação somática.
05. Belicismo. Portar armas de fogo ou brancas de modo irresponsável.
06. Bulimia. Apresentar distúrbios alimentares crônicos.
07. Cardiopatia. Portar deficiências cardíacas não levadas com seriedade.
08. Cirurgia. Submeter-se a procedimentos cirúrgicos desnecessários frequentemente.
09. Corrida. Participar de corridas de veículos motorizados.
10. Curiosidade acrítica. Ter curiosidade inconsequente e vivenciar situações patológicas.
11. Dieta desequilibrada. Exceder-se no consumo de alimentos intoxicantes.
12. Direção irresponsável. Ter o mau hábito de beber e dirigir.
13. Ectoplasmia descuidada. Desconhecer e / ou negligenciar a profilaxia da autocondição de ectoplasta.
14. Insalubridade. Viver ou trabalhar em ambientes insalubres de alta periculosidade.
15. Lutas. Participar de violentas rinhas humanas.
16. Máfia. Envolver-se com grupos mafiosos ou gangues.
17. Mergulho arriscado. Mergulhar em águas profundas ou perigosas como hobby.
18. Motocicleta. Possuir ou andar frequentemente em motocicletas.
19. Obesidade. Manter o índice de massa corporal acima de 30%.
20. Pirotecnia. Ter gosto pelo fogo (piromania).
21. Profissão de risco. Exercer profissão fronteiriça dessomática.
22. Riscomania. Envolver-se prazerosamente em situações de risco.
23. Tabagismo. Fumar cigarro, não importa a quantidade.
24. Toxicomania. Usar drogas leves ou pesadas, lícitas ou ilícitas.
25. Workaholism. Ser reconhecidamente viciado em trabalho.
Riscomania. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem descrescente,
4 esportes considerados os mais perigosos, com base na proporção dessoma / praticantes (Ano-base: 2010):
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1. Wing walking (andando na asa). Consiste em mover-se sobre as asas de 1 avião em
pleno voo. Há variações da modalidade principal, por exemplo, o praticante, em cima da asa do
avião, planta bananeira, pendura-se pelos dentes, passa para outra aeronave em movimento, salta
e abre o paraquedas no último instante possível. Há 5 dessomados a cada 1000 praticantes.
2. Tow-in surf. Consiste em o praticante ser rebocado por moto-aquática, ou pular de
helicóptero, no oceano em local onde quebram ondas grandes, de até 20 metros de altura. Há
3 dessomados a cada 1000 praticantes.
3. Motocross. Consiste em torneios de saltos ornamentais seguidos de manobras e piruetas da motocicleta em pleno voo livre, em média a 10 metros do chão. Há 1,8 dessomados
a cada 1000 praticantes.
4. Street luge (carro-de-rolimã profissional). Consiste em corridas feitas ladeira abaixo
em 1 trenó (sem freios). Há 1,7 dessomados a cada 1000 praticantes.
Toxicomania. Segundo a Parapatologia, eis, em ordem alfabética, 7 tipos de substâncias tóxicas e fatos correlacionados ao risco de dessoma prematura:
1. Álcool: a cerveja, os destilados e os vinhos consumidos deliberadamente por jovens;
o alto consumo de álcool em festas familiares; a ―espuminha‖ do chopp consumida por crianças.
2. Ayahuasca: o chá tomado por crianças e jovens nos cultos do Santo Daime.
3. Cafeína: o vício em refrigerantes e energéticos com altas dosagens de cafeína, usualmente misturados com bebidas alcoólicas; a cafeína sendo a droga mais popular do planeta.
4. Cocaína: a curiosidade em cheirar; os jovens com e sem-teto consumindo crack.
5. Heroína: o consumo e a overdose de metadona (dimethylamino), droga liberada aos
jovens dependentes.
6. Maconha: a permissividade social do consumo escancarado da maconha e ocultação
dos riscos relacionados; os pais fumando maconha ao lado e junto com os próprios filhos.
7. Nicotina: as crianças e jovens fumantes de cigarro; os pais fumantes e o mau exemplo aos filhos; a indústria fomentando o mito sexy do fumante galã e da fumante diva.
Casuística. De acordo com a Autodessomatologia, eis, por exemplo, 4 casos de dessoma
prematura anunciada, dispostos em ordem alfabética:
1. Autocídio. O cantor estadunidense Kurt Donald Cobain (1967–1994), aos 27 anos
deu fim à própria vida intrafísica com 1 tiro de espingarda na cabeça. Era viciado em heroína.
2. Definhamento. A cantora inglesa Amy Jade Winehouse (1983–2011), dessomada aos
27 anos por excesso de álcool. Definhou publicamente devido ao alcoolismo e à toxicomania.
3. Guerrilha. O guerrilheiro argentino Ernesto Rafael ―Che‖ Guevara de la Serna
(1928–1967), dessomado aos 39 anos após ser capturado e executado pelo exército boliviano.
―Che‖ formou-se em Medicina na Argentina.
4. Overdose. O cantor estadunidense James Douglas ―Jim‖ Morrison (1943–1971), dessomado aos 27 anos por overdose. Era ávido defensor dos estados alterados da consciência desencadeados pelo uso de alucinógenos. Foi companheiro de Pamela Susan Courson (1946–1974),
dessomada aos 27 anos em razão de overdose de heroína.
Terapeuticologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, a autoconscientização cosmoética é eficaz instrumento desencadeador das recins necessárias às mudanças de hábitos e comportamentos nosográficos capazes de levar a conscin à desativação prematura do corpo físico.
Neste caso, a conscin autodestrutiva, através da autorreflexão íntima, deverá reagir perante à perda anunciada da oportunidade de viver.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dessoma prematura anunciada, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Boemia: Parapatologia; Nosográfico.
04. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
05. Fronteiriço dessomático: Intrafisicologia; Nosográfico.
06. Leviandade somática: Antiproexologia; Nosográfico.
07. Macropsicocinesia destrutiva: Megaparapatologia; Nosográfico.
08. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
09. Melex anunciada: Autorrealismologia; Nosográfico.
10. Oportunidade de viver: Proexologia; Homeostático.
11. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
12. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
13. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.
15. Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

A PERDA INSUBSTITUÍVEL DA OPORTUNIDADE DE VIVER
É O ESTIGMA DA DESSOMA PREMATURA PATOLÓGICA.
AO INTERMISSIVISTA INCAUTO, DESTACA-SE O FRACASSO DO INCOMPLÉXIS E A CERTEZA DA MELEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive a condição indisfarçável da dessoma prematura anunciada? Já estirpou os pequenos vícios autodestrutivos sutis? Como tem assistido às
consciências ainda perdidas nessas circunstâncias?
Filmografia Específica:
1. Viagem Alucinante. Título Original: Enter the Void. País: França. Data: 2009. Duração: 154 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol & Português (DVD). Direção: Gaspar Noé. Elenco: Nathaniel Brown; Paz de la Huerta; Cyril Roy; Olly Alexander; Masato Tanno; Ed Spear; Emily Alyn Lind; & Jesse Kuhn, Nobu Imai. Produção: Brahim Chiou; Vincent Maraval; Olivier Delbosc; & Marc Missonnier. Desenho de Produção: Gaspar Noé. Direção de Arte: Marc Caro. Roteiro: Gaspar Noé. Fotografia: Benoît Debie.
Música: Thomas Bangalter. Montagem: Marc Boucrot; & Gaspar Noé. Cenografia: Jean Carrière; & Kikuo Ohta. Figurino: Nicoletta Massone. Edição: Marc Boucrot; & Gaspar Noé. Efeitos Especiais: BUF. Companhia: Fidélité Films;
& Wild Bunch. Outros dados: Filme inspirado no Livro Tibetano dos Mortos. Sinopse: Traficante de drogas torna-se interessado na morte e reencarnação depois de ler ―O Livro Tibetano dos Mortos‖. Dessoma e como consciex passa a flutuar
por Tóquio observando os dramas de amigos e inimigos. Determinado juramento feito na infância o faz permanecer próximo à própria irmã, ainda conscin, para cuidar dela.
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfim; et al.; 314 p.; 2 seções; 14 caps.; 55 abrevs.; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 30 tabs.; 15 webgrafias; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 4 pinografias; 110 filmes; 452 refs.; 2 apênds.; alf.;
21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 83 e 88.
2. Brennan, Barbara Ann; Mãos de Luz: Um Guia para a Cura através do Campo de Energia Humana
(Hands of Light: A Guide to Healing through the Human Energy Field); pref. John Pierrakos; trad. Octávio Mendes
Cajado; 384 p.; 6 partes; 27 caps.; 6 citações; 1 E-mail; 52 enus.; 1 fluxograma; 1 foto; 4 gráfs.; 88 ilus.; 2 microbiografias; 15 tabs.; 35 técnicas; 1 website; 102 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 21ª Ed.; Pensamento-Cultrix; São Paulo, SP; 2006;
página 87.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
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tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 35 e 1.496.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 417, 437, 447, 448,
504, 613, 669, 766, 767, 771, 782, 783, 787, 941, 1.472 e 1.485.
5. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 176 p.; 40 caps.; 34 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 11 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 4ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 15, 20, 27, 51 e 64.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 43
ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
10ª Ed.rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 181, 298, 356, 624, 680, 707,
711, 858, 861, 888, 901, 921 e 985.
Webgrafia Específica:
1. E+; Redação; Rapper morre após Postar que estava Bêbado e dirigindo a 193 km/h; Estadão.com.br;
16.09.12; 15h17; Seção: Música; 1 foto; disponível em: <http://emais.estadao.com.br/noticias/musica,rapper-morre-apos-postar-que-estava-bebado-e-dirigindo-a-193-kmh,3028,0.htm>; acesso em: 07.11.12; 16h44.
2. Moherdaui, Bel; Adrenalina: Por que corremos Riscos; Reportagem; Revista; Veja Online; Ed. 1.725;
07.11.01; Seção: Geral Comportamento; 9 fotos; 5 microbiografias; disponível em: <http://veja.abril.com.br/ 071101/p_072.html>; acesso em: 07.11.12; 17h06.
3. Reid, T. R.; A Droga de todo Dia; Reportagem; Revista; National Geographic Brasil; Ed. 58; Janeiro,
2005; 26.08.11; Seção: Capa; 1 foto; 1 ref.; disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/materias/cafeina-a-droga-de-tododia?pw=6>; acesso em: 07.11.12; 16h23.
4. R7, com Rede Record; Redação; Jovem de 18 Anos morre em Acidente de Carro após Dizer na Internet
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DESSOMA TARÍSTICA
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dessoma tarística é o processo de desativação do corpo físico de parente
ou conhecido, capaz de impulsionar as conscins, homens ou mulheres, na busca do esclarecimento e compreensão racional do aspecto evolutivo e cosmoético da complexidade contextual dela
decorrente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo descartar é constituído pela preposição des, do idioma Latim,
de, ―de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio
de; à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra‖, e pelo elemento de composição cart, deriva também do idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártes, ―folha de
papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos‖. Surgiu no Século XVI.
O elemento de composição soma vem do idioma Grego, sôma, ―relativo ao corpo humano;
o corpo humano em oposição a alma‖. Apareceu no Século XX. O termo tarefa deriva do idioma
Árabe, tarîha, ―quantidade de trabalho que se impõe a alguém‖, derivada de tarah, ―lançar;
arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço‖. Surgiu no Século XVI.
O prefixo es procede do idioma Latim, ex, ―movimento para fora; transformação‖. Apareceu no
mesmo Século XVI. A palavra claro provém do mesmo idioma Latim, clarus, ―luminoso;
brilhante; iluminado‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento deriva também do idioma Latim,
mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento apareceu no
Século XV.
Sinonimologia: 1. Dessoma esclarecedora. 2. Descarte tarístico do corpo físico. 3. Tanatose tarística.
Neologia. As 3 expressões compostas dessoma tarística, dessoma tarística filial e dessoma tarística ancestral são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Dessoma assediadora. 2. Desativação interprisional do soma. 3. Tanatose estigmatizante.
Estrangeirismologia: a dolor por la muerte; a negação do the end; o turning point evolutivo; o upgrade assistenciológico; o full time interassistencial; o rapport com equipes intrafísicas e extrafísicas na interassistência; os insights fornecidos pelos amparadores; a relação input-output no entendimento interno das vivências e na aplicabilidade externa dos aprendizados; o to
be continued; o hasta la vista nas despedidas entre as consciências; o extrafísico como verdadeiro
habitat da consciência.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à compreensão da dessoma integrada ao Maximecanismo Multiexistencial Interassistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Dessoma
tarística liberta.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Dessomática. Quem é apegado a alguém, ou mesmo a um pet, demonstra ainda algum tipo de egoísmo. No caso da dessoma, a conduta ideal é deixar o ente querido que partiu para a extrafisicalidade seguir a sua vida sem as interferências de seus pensenes carentes e egoístas”.
2. “Dessomatologia. A primeira dessoma desordena a vida intrafísica do grupocarma”.
―A segunda dessoma coordena a vida extrafísica do egocarma‖.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Dessomatologia; os egopensenes; a egopensenidade; o holopensene da incompreensão; o holopensene intrafísico; o holopensene saudoso; os patopensenes; a patopensenidade; o materpensene da idolatria; os credopensenes; a credopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; o holopensene pesquisístico; os criticopensenes; a criticopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; o holopensene da
interassistência; o holopensene da coerência; o desenvolvimento da pensenidade assistencial e tarística aos familiares e dessomantes; o holopensene da reeducação sobre a dessomática.
Fatologia: a dessoma tarística; o autesclarecimento desdramatizando o processo dessomático; as patologias geradas pela incompreensão da pós-dessoma; a busca do entendimento;
a importância da presença incondicional da família; a reciclagem do temperamento religioso; a vivência do paradigma consciencial; a força dos exemplos; o aprendizado evolutivo; a pacificação
e serenidade causadas pela certeza íntima da continuidade da vida após a morte; a qualificação da
assistência através do exemplarismo; a assunção da proéxis interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a incompreensão
abrindo portas para o assédio extrafísico; a inicial insensibilidade energética; a vivência de clarividência e de projeção lúcida (PL) quando da tomada de decisão da reciclagem intraconsciencial;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal relativa às dessomas; o desenvolvimento do parapsiquismo e da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desenvolvimento do rapport intrafísico e extrafísico durante a realização da tares através das aulas e palestras; a sinalização dos amparadores extrafísicos; a assistência através da prática da tenepes; a vivência da Cosmoética e do
Universalismo no cotidiano multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo abertismo consciencial–aprendizado dessomatológico–
–tranquilidade íntima; o sinergismo primeira dessoma lúcida–segunda dessoma lúcida; o sinergismo tares-desapego.
Principiologia: o princípio da inexistência da morte da consciência; o princípio “ninguém perde ninguém”; o princípio de a morte ser apenas mudança de dimensão; o princípio da
seriexialidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio tarístico do autesclarecimento conduzindo ao heteresclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística.
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) na qualificação da interassistência.
Teoriologia: a teática conscienciológica superando dogmas, crenças e condicionamentos sobre a morte.
Tecnologia: as técnicas consciencioterápicas; a técnica do autenfrentamento e superação do luto; a técnica da recéxis; a técnica do estado vibracional; a técnica da tenepes; a técnica
de viver multidimensionalmente.
Voluntariologia: o voluntariado docente conscienciológico expandindo os aprendizados
dessomatológicos; o paravoluntariado especializado na Dessomatologia atuando ao modo de minipeça interassistencial na dessoma de outras consciências.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; a vivência dessomatológica familiar enquanto laboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível dos Amparadores; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
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Efeitologia: o efeito tarístico da dessoma precoce e inesperada; o efeito do aprendizado
dessomatológico; o efeito da autoconfiança na capacidade de assistir; o efeito da substituição do
emocionalismo pela racionalidade; o efeito teático da autopacificação íntima no entendimento
dessomático.
Neossinapsologia: as neossinapses para reagir sadiamente às dessomas; as neossinapses necessárias à lucidez quanto ao continuísmo da vida consciencial após dessomas; as neossinapses adquiridas da eliminação de crenças religiosas e desdramatização da dessoma.
Ciclologia: o ciclo apego-desapego; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo desconhecimento-pesquisa-aprendizado-vivência; o entendimento do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a incompreensão inicial da dessoma; os esclarecimentos oportunos; as
leituras técnicas; o despertamento consciencial; as autorreciclagens necessárias; as vivências multidimensionais; a autoconscientização multisseriexológica.
Binomiologia: o binômio conceitual morte-dessoma; o binômio compreensão-libertação; o binômio superação da religiosidade–antivitimização; o binômio recin-recéxis; o binômio
tares-tacon; o binômio acolhimento-interassistência.
Interaciologia: a interação autolucidez-reciclagem; a interação vida intrafísica–vida
extrafísica.
Crescendologia: o crescendo vítima-assistente viabilizado pela autopesquisa; o crescendo emocionalidade-racionalidade.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento de conscins e consciexes; o trinômio seriéxis–autorrevezamentos–continuísmo evolutivo.
Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação.
Antagonismologia: o antagonismo religiosidade / consciencialidade; o antagonismo
psicossoma / mentalsoma; o antagonismo morte / dessoma; o antagonismo egoísmo / desapego;
o antagonismo saudade / desprendimento; o antagonismo heterassédio / autodesassédio.
Paradoxologia: o paradoxo de o entendimento e a aceitação não suprirem saudade;
o paradoxo de quanto mais se estuda a dessoma, mais se valoriza a vida; o paradoxo de a morte
não ser o fim, mas nova vivência intermissiológica; o paradoxo de a dessoma digna estar entre
as maiores lições de vida da conscin; o paradoxo de a dessoma em inúmeras existências pretéritas não eliminar o medo de morrer.
Politicologia: a dessomatocracia; a projeciocracia; a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da seriéxis; a lei da interassistência; a lei da evolução consciencial.
Filiologia: a interassistenciofilia; a amparofilia; a lucidofilia; a teaticofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a superação teática da tanatofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da perda inesperada; a superação da síndrome
do vazio existencial pelo entendimento da dessoma.
Maniologia: a superação da mania de evocar consciexes.
Mitologia: o mito de a morte biológica ser o fim de tudo; o mito do céu e inferno; o mito
de existir apenas única vida intrafísica; o mito de falar sobre dessoma atrair a morte; o mito de
quem estuda a dessoma ser pessoa triste.
Holotecologia: a assistencioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a dessomatoteca;
a energossomatoteca; a recicloteca; a interassistencioteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca;
a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia;
a Assistenciologia; a Conviviologia; a Energossomatologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Grupocarmologia; a Tanatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin aprendiz da dessoma; a isca humana lúcida; a conscin lúcida;
o ser interassistencial; a conscin dessomatologista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o exemplarista; o epicon lúcido; o proexista; o evoluciente; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o tertuliano; o teletertuliano.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a exemplarista; a epicon lúcida; a proexista; a evoluciente; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a tertuliana; a teletertuliana.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens determinator; o Homo
sapiens agens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dessoma tarística filial = a desativação do soma de filho ou filha capaz
de conduzir a mãe e / ou o pai à busca pelos conhecimentos da Conscienciologia; dessoma tarística ancestral = a desativação do soma de pai ou de mãe capaz de conduzir o filho e / ou filha, ainda jovem, à retomada da autoproéxis, expandir o entendimento e potencializar a interassistência
nas relações grupocármicas.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura da interassistencialidade, notadamente com a superação do luto e autovitimização; a cultura da Autopesquisologia.
Taxologia. De acordo com a Autexperimentologia, eis na ordem funcional, 4 vivências
passíveis de serem observadas na conscin após a experiência da tares pela dessoma de parentes
próximos ou conhecidos:
1. Entendimento: admitir ser a dessoma etapa do ciclo multiexistencial.
2. Posicionamento: apresentar maturidade quanto ao próprio papel dentro dos grupos
de convivência e optar pela postura assistencial e esclarecedora do melhor para todos.
3. Sustentabilidade: adotar trabalho energético e a manutenção da lucidez com disciplina e persistência enquanto ferramentas necessárias à realização da tares quanto à dessoma.
4. Voluntariado: optar pelo voluntariado conscienciológico, como forma de manter atividades interassistenciais tarísticas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dessoma tarística, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Apego à perda: Perdologia; Nosográfico.
03. Aprendizado dessomatológico: Dessomatologia; Homeostático.
04. Auxiliar dessomaticista intrafísico: Dessomatologia; Homeostático.
05. Cremação do soma: Cremaciologia; Neutro.
06. Despertamento consciencial: Autolucidologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
Dessomatorium: Extrafisicologia; Neutro.
Ensaio dessomático projetivo: Projeciologia; Neutro.
Idoso pré-dessomático: Dessomatologia; Neutro.
Luto: Psicossomatologia; Nosográfico.
Preparo para dessomas: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Projetor lúcido pré-dessomante: Dessomatologia; Homeostático.
Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.
Técnica do autovivenciograma: Autopesquisologia; Homeostático.

A DESSOMA TARÍSTICA GERA IMPACTO INTRACONSCIENCIAL SADIO NA CONSCIN ASSISTENTE, PROMOVENDO
RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÓPRIA VIDA INTRAFÍSICA,
LIBERANDO A RECÉM-CONSCIEX PARA A EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como lida com as dessomas de conscins parentes
ou conhecidos próximos? Já realizou assistência multidimensional ao grupocarma intrafísico do
dessomante e à recém-consciex, esclarecendo sobre a dessoma e o desapego necessário?
Bibliografia Específica:
1. Ceotto, Bárbara; Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. e posf. Leonardo Rodrigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26 enus.; 22
estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31 filmes; 1 nota; 73 refs.; 1 apênd.;
alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 17 a 179.
2. Hoffman, Vera; Sem Medo da Morte: Construindo uma Realidade Multidimensional; pref. Beatriz Tenius; revisoras Helena Araujo; & Erotices Louly; 182 p.; 25 caps.; 25 citações; 17 E-mails; 3 enus.; 1 foto; 5 ilus.; 1 microbiografia; 16 websites; 13 filmes; 22 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2011; páginas 13 a 161.
3. Kübler-Ross, Elisabeth; Sobre a Morte e o Morrer: O que os Doentes Terminais têm para Ensinar a Médicos, Enfermeiras, Religiosos e aos seus Próprios Parentes (On Death and Dying); revisoras Elvira da Rocha; & Adenilde Lourenço da Silva; trad. Paulo Menezes; 296 p.; 12 caps.; 13 citações; 1 diagrama; 182 refs.; 21 x 14 cm; br.; 9 a Ed.;
Martins Fontes; São Paulo, SP; 2008; páginas 5 a 282.
4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
513 e 514.
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DESSOMÁTICA
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Dessomática é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos
dos contextos físicos da dessoma (morte biológica, descarte do soma) e dos contextos conscienciais, psicológicos, sociais, médico-legais e multidimensionais relacionados com a desativação do
soma ou corpo humano, bem como a segunda e a terceira dessomas e respectivas consequências
evolutivas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra descartar é composta pela preposição des, do idioma Latim, de,
―de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de;
à custa de; feito de; em vez de; em função de; acerca de; contra‖, e pelo elemento de composição
cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, ―folha de papel;
folha escrita; livro; registro público; documentos escritos‖. Surgiu no Século XVI. O termo somática provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, ―do corpo; material; corporal‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ciência da Dessoma. 2. Estudo da desativação do soma. 3. Pesquisa
do descarte do corpo humano. 4. Tanatologia Integral.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo dessoma:
antidessoma; autodessoma; bidessomado; dessomada; dessomado; dessomante; dessômata; Dessomática; dessomaticidade; dessomaticista; dessomático; dessomatismo; dessomatofilia; dessomatofobia; Dessomatolândia; Dessomatologia; dessomatologista; dessomatoteca; dessomável;
pós-dessomático; pré-dessomático; pseudodessomática; recém-dessomado; Retrodessomática.
Neologia. O vocábulo Dessomática e as duas expressões compostas Dessomática Homeostática e Dessomática Patológica são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Ressomatologia. 2. Ciência da Ressoma. 3. Estudo do renascimento intrafísico. 4. Pesquisa da ativação do corpo humano.
Estrangeirismologia: o post-mortem; a moksha; o Melexarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos em conjunto.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Morre-se na
véspera. Ocorrem dessomas prematuras. Dessoma: dissolução somática. Dessoma: mudança dimensional. Dessoma: autodesapego compulsório. Dessoma significa irrecuperabilidade. A dessoma educa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal intrafísico.
Fatologia: a especialidade Dessomática ou Dessomatologia da Conscienciologia; a dessoma inesperada; a UTI geriátrica; os acertos antes da dessoma; a eutanásia; o suicídio; as dessomas coletivas; o genocídio; o cemitério; o necrotério; o mausoléu; o crematório; a eutanásia;
a distanásia; o assassinato; a doação de órgãos; o enterramento; o luto.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoparaprocedência; o choque intraconsciencial da dessoma; a comunex; a Baratrosfera; a vida humana como
sendo a vida bioenergética do corpo-fole; a experiência da quase morte (EQM); a projeção consciencial final; a parapsicose pós-dessomática; a euforex.
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III. Detalhismo
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio dessoma pessoal–fim da ofiex.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio Parageneticologia-Ressomatologia-Dessomatologia.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida extrafísica; o antagonismo jubileu cosmoético / dessoma prematura.
Filiologia: a tanatofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a dessomatofobia.
Mitologia: os mitos copiosos sobre a desativação ou descarte do soma.
Holotecologia: a dessomatoteca.
Interdisciplinologia: a Dessomática; a Dessomatologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Tanatologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Posteriorologia;
a Sociexologia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o morituro heterassediado.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a moritura heterassediada.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo
sapiens barathrus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Dessomática Homeostática = a desativação do soma da conscin completista existencial; Dessomática Patológica = a desativação do soma da conscin suicida.
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Reflexologia. O momento atual se reflete nos momentos próximos. A bebida deste instante pode dar a dor de cabeça daqui a algumas horas. O abuso do soma de hoje pode ser o saque
contra o futuro, perturbando o amanhã da conscin.
Vida. A vida em si não é, a rigor, qualquer tipo de vitória. Vitória é saber empregá-la
bem. A consciência da pessoa suicida não morre nem desaparece.
Parageneticologia. A maioria das conscins dessoma sem saber a causa real da desativação do próprio soma. Contudo, em geral, esta causa pode ser antevista e, não raro, tem raiz na Paragenética.
Historiologia. Fator dos mais poderosos para gerar ansiedades, estresses e dessomas prematuras na vida moderna é o estabelecimento de metas ou datas fatais aos prestadores de serviços
ou empreiteiros, dentro do holopensene grupal tecnológico e mercantilista da vida agitada do Terceiro Milênio, a Era da Aceleração da História Geral e Pessoal. O regime existencial regulado
pelo relógio. O relógio mata.
Grafopensenes. Não existe vida humana sem rastros concretos, nem mesmo a do natimorto.
Atributos. A dessoma é a substituição de pequena morte pela vida imensa, a troca de 20
atributos conscienciais por 200 atributos paraconscienciais. O número exato desses atributos depende do nível de lucidez da consciência do pré-serenão ao Serenão.
Analogismologia. Condição similar à experiência da primeira e da segunda dessomas
simultaneamente, é a dessoma da conscin cujo soma é totalmente queimado, por exemplo, dentro
do forno da usina de aço, na qual sobrevêm a dessoma e a cremação (Somática) ao mesmo tempo.
Dessoma. No âmbito da Holomaturologia, a dessoma (des + soma) é a desativação do
soma, a curto ou a longo prazo, condição específica das conscins.
Tanatologia. Pela Intrafisicologia, o estudo dos contextos físicos e dos contextos psicológicos, sociais e médico-legais relacionados com a desativação do soma, é especialidade da
Conscienciologia. Do ponto de vista intrafísico, no universo das Ciências Convencionais ou da
Eletronótica, a Dessomática tem relação íntima com a Tanatologia.
Ciclologia. A partir da Holocarmologia, as dessomas, não provocadas diretamente,
quando em grupo, em geral têm relação direta com o grupocarma e os ciclos multiexistenciais.
Choques. À vista da Experimentologia, quanto aos choques evolutivos, as dessomas
podem ser racionalmente classificadas em 3 categorias básicas: a primeira, a segunda e a terceira.
Primeira. Como esclarece a Somatologia, a dessoma, propriamente dita, ou primeira
dessoma, é tão somente a desativação do corpo humano.
Segunda. De acordo com a Holochacralogia, a segunda dessoma, ou bitanatose, é a desativação do holochacra ou do paracorpo energético, energossoma. Na abordagem da Extrafisicologia, as segundas dessomas podem ser racionalmente classificadas em 2 categorias: sadias ou patológicas. No âmbito da Parassociologia, a segunda dessoma sadia obedece à evolução regular da
consciência.
Energossomatologia. Pela análise da Psicossomatologia, a segunda dessoma patológica
é a patrocinada por assediadores extrafísicos com a finalidade de vampirizar as energias das conexões primárias do holochacra no psicossoma da consciex-vítima. Infelizmente, tais vítimas, não
raro, foram conscins assassinadas antes, para depois tornarem-se consciexes vampirizadas.
Terceira. Em função da Serenologia, a terceira dessoma, ou tritanatose, é a desativação do
psicossoma ou paracorpo emocional, quando surge a Consciex Livre (CL).
Materpensenologia. Sob o enfoque da Pensenologia, a pensenização própria da transição da dessoma constitui o materpensene da Dessomática.
Caos. A exclusão da vida, por exemplo, o objetivo do suicida, é impossibilidade absoluta. À consciência só é permitido fingir-se de morta, ou representar o caos íntimo imóvel.
Funeral. Efeito não raro positivo do funeral é o ato de provocar o encontro de desafetos
e, às vezes, reconciliações. A dessoma da personalidade eminente pode gerar a união das conscins
continuando a viver nesta dimensão e sentindo-se órfãs dentro das áreas da Politicologia, das Artes, das Ciências e da Socin, em si.

8476

Enciclopédia da Conscienciologia

Ofiexologia. Para a conscin trabalhando durante décadas com as práticas da tenepes
e funcionando com a ofiex, a Dessomática pode ser peculiar. Em geral, para a consciência, nesse
caso, é possível ocorrer as duas dessomas (a primeira e a segunda) ao mesmo tempo.
Projeciologia. A projeção consciente, torna o restringimento intrafísico muito relativo.
Há sempre espaço livre nos elos da corrente mais forte. O primeiro fato explica o segundo.
Clima. O momento da morte biológica, próprio da desativação e descarte do soma para
a conscin, envolvendo a morte cerebral e a morte clínica, sempre ofereceu clima favorável à intercorrência de fenômenos parapsíquicos, sendo por isso compreensível o fato de sobrevirem projeções conscienciais lúcidas nesse período crítico.
Vidas. Tudo aquilo acobertado pela vida intrafísica é posto às claras pela vida extrafísica.
Fronteirologia. Nas relações da Projeciologia com a Tanatologia ocorrem 4 fenômenos
assemelhados, no desenvolvimento dos quais surgem projeções conscienciais lúcidas, podendo
ser inseridas nas experiências supervenientes em plena fronteira da morte biológica ou na dessoma, aqui abordados na ordem funcional:
1. EQM. A experiência da quase morte (EQM), evento quase fatal, experiência da morte intrafísica do soma, iminente ou projeção acidental forçada. Características: ocorrência projetiva, involuntária ou forçada por circunstâncias humanas críticas. Projetores: acidentados; ex-doentes terminais redivivos; pacientes morituros redivivos; e sobreviventes da morte clínica.
2. PC Ressuscitadora. A experiência da pseudomorte, morte aparente ou provisória,
morte clínica com retorno, ou projeção ressuscitadora. Características: ocorrência projetiva, involuntária ou forçada por circunstâncias críticas. Projetores: sobreviventes da morte clínica; pacientes não-terminais; e ressuscitados clinicamente de acidentes diversos.
3. PC Antefinal. A experiência no leito da quase morte, experiência pré-agônica, ou
projeção antefinal do doente terminal. Características: ocorrência projetiva, involuntária ou forçada por circunstâncias humanas críticas. Projetores: pacientes terminais, inclusive crianças, campo
de investigação ao qual elevado número de pesquisadores parapsíquicos se dedica de modo mais
intenso.
4. PC do Adeus. A experiência na primeira morte ou projeção do adeus. Características: ocorrência projetiva, crítica e voluntária; aparição intervivos, final e até certo ponto inconsciente. Projetores: indivíduos morituros ou conscins agonizantes.
Taxologia. Os 4 fenômenos projetivos e tanatológicos listados apresentam 2 categorias:
1. Quase fatais. Os 2 primeiros fenômenos, os de números 1 e 2, a EQM com projeção
lúcida e rememorada, e a PC ressuscitadora, são tão somente episódios de minimortes, eventos
quase fatais, ou PCs, quase sempre dramáticas.
2. Fatais. Os 2 últimos fenômenos, os de números 3 e 4, as PCs antefinal e do adeus,
são eventos fatais, ocorrências terminando realmente com a PC final, ou seja: a morte biológica
propriamente dita, ou a dessoma.
Minimoréxis. A simples visita da saúde ao morituro pode constituir a minimoréxis.
Prova. Renascimento é esperança. Dessoma é saturação. O fenômeno da projeção consciente humana prova tão só para você, leitor ou leitora, subjetivamente ou na intimidade do próprio microuniverso consciencial, o ato de a morte do soma, não afetar a continuação do fio vital
da consciência. Por isso, para você, em tese, se extingue em definitivo a tanatofobia ou o medo da
morte, o pai e a mãe de todos os medos e fobias humanas. Você sabe, com certeza, dentro de si
mesmo, ou admite a continuação da vida depois da morte cerebral e da extinção ou doação dos
órgãos do próprio soma.
Errologia. Assim, a rigor, estão inapelavelmente erradas estas 22 expressões empregadas com frequência para significar o transe da morte do corpo biológico, dispostas na ordem alfabética:

Enciclopédia da Conscienciologia

8477

01. Adormecer para sempre: a consciência jamais dorme no atual nível evolutivo.
02. Cessar a vida: a vida da consciência aponta para a vida perene. Não fomos criados
para chegar ao fim melancólico ou à extinção irracional. O autocídio é a pior opção da conscin.
03. Deixar a vida: nenhuma consciência deixa a própria vida.
04. Derradeiro sono: haverá muitos outros sonos, em outros somas, no futuro.
05. Desaparecimento: a consciência é inextinguível e não desaparece.
06. Descanso em paz: às vezes, a consciex terá muito mais trabalho.
07. Descida à sepultura: só o soma é enterrado, não a consciência lúcida.
08. Desfecho fatal: contra toda a enxurrada de besteirol existente, só existe desfecho
para o soma quando desativado em definitivo, através da dessoma.
09. Eterno descanso: a consciência, quanto mais evoluída, menos descansa.
10. Extinção: no caso, apenas se extingue o soma desativado (dessoma).
11. Fechar os olhos: muito pelo contrário, a consciência abre os paraolhos.
12. Fim da vida: não há nenhum fim da vida, apenas termina a existência intrafísica.
13. Ganhar a glória: nem sempre, só as conscins completistas têm a euforex.
14. Hora última: a dessoma atinge somente a vida biológica, organizada, do soma.
15. Instante fatal: não é fatal pois a vida do ser prossegue sempre.
16. Momento supremo: nem tanto, ocorre tão só a desativação de veículo consciencial
desgastado, no máximo, 1 choque biológico ou intraconsciencial.
17. Perder a vida: apenas se perde a vida humana organizada e atual.
18. Sombras da morte: nas dimensões extrafísicas há muitas sombras e diversas luzes,
dependendo do nível de lucidez das consciexes componentes do ambiente ou comunex.
19. Sono dos mortos: a rigor, a consciência não morre, e muito menos dorme, no atual
nível evolutivo. Só o soma precisa de repousos profundos e periódicos.
20. Tombar sem vida: exclusivamente sem a vida do soma rústico e efêmero.
21. Última jornada: apenas esta jornada física; aos pré-serenões há outras à frente.
22. Verdadeiro repouso: outra inexistência; a consciência repousa trabalhando mais,
com lucidez maior e motivação crescente conforme a evolução lúcida pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Dessomática, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
3. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
4. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
5. Ficha evolutiva pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
6. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
7. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.

OS ESTUDOS DA CONSCIENCIOLOGIA, DA PROJECIOLOGIA E DA TENEPESSOLOGIA ELIMINAM, EM DEFINITIVO, ESPECIFICAMENTE PARA A CONSCIN INTERESSADA,
TODA FOBIA RELATIVA À DESATIVAÇÃO DO SOMA.
Questionologia. O medo da morte, ou a tanatofobia, ainda assoberba você, leitor ou leitora? Vale a pena aprofundar os estudos a respeito?
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DESSOMATORIUM
(EXTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Dessomatorium é ambiente extrafísico (ambientex) propício ao acolhimento de consciência durante a primeira dessoma, superintendido por amparadores extrafísicos
técnicos e, eventualmente, contando com o auxílio de conscins projetoras lúcidas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, ―separação de alguma
coisa‖. A palavra soma provém do idioma Grego, sôma,” corpo, por oposição ao espírito ou alma‖. Surgiu Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ambientex para dessomantes. 2. Local de recepção pós-dessomática.
3. Antecâmara da vida extrafísica. 4. Prelúdio da extrafisicalidade. 5. Abrigo transitório pós-dessomático. 6. Paracampo de dessomas. 7. Ambulatório extrafísico para dessomados.
Neologia. O vocábulo Dessomatorium e as duas expressões compostas Dessomatorium
Individual e Dessomatorium Coletivo são neologismos técnicos da Extrafisicologia.
Antonimologia: 1. Maternidade; sala de parto. 2. Vestíbulo intrafísico. 3. Necrotério.
4. Ressomatorium.
Estrangeirismologia: o Dessomatorium; o Intermissarium; a reentrance na parassociedade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paraperceptibilidade pré e pós-dessomática.
Megapensenologia. Eis 1 megapense trivocabular sintetizando o tema: – Dessomatorium: pórtico extrafísico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade na dessoma; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopenseneses; a ortopenseniedade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o local intrafísico onde ocorrem dessomas; a assistência intrafísica da família;
a assistência especializada nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs); a dessoma inesperada
podendo acontecer em qualquer local da dimensão intrafísica, sem assistência profissional; a consciência inconsciente da própria condição; os locais estigmatizados por acidentes com vítimas fatais; os ambientes marcados por catástrofes naturais causadoras de dessomas grupais; a eutanásia
enquanto condição legalizada em alguns países; o séquito para o sepultamento ou cremação do
soma; as pesquisas das neociências Dessomatologia e a Extrafisicologia contribuindo para a desmistificação da ―morte‖.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ambientex de atmosfera cosmoética; a neovivência multidimensional; o ambientex confortável preparado para receber e dar acolhimento pós-dessomático; as dessomas grupais pré-programadas por amparadores
(reurbex); o local de atuação do receptivo multidimensional; o comitê de pararrecepção baratrosférico; o comitê de pararrecepção cosmoético; os reencontros extrafísicos benéficos e esclarecedores; a identificação dos auxiliares invisíveis na vida intrafísica recente; o nível de lucidez da recém-consciex; o nível de lucidez da conscin projetada; a comprovação da interassistência realizada na tenepes; a dissolução da ofiex pessoal pós-dessoma do ofiexista; a retomada das paratarefas; a paraveste; o parateto; a autoconvicção teática dos parafatos; a Parafisiologia; o parasséquito
à recém-consciex; a identificação do possível candidato ao Curso Intermissivo (CI).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin projetora coadjuvante–consciexes técnicas em
dessomas; o sinergismo autolucidez-autodessoma; o sinergismo entre equipin e equipex.
Principiologia: o princípio da compreensão da dessoma desmistificar a morte; o princípio da auto-herança parapsíquica; o princípio de a consciência ser eterna e a personalidade
transitória; o princípio da evolução da consciência; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a pararrecepção do dessomante; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado às dessomas coletivas.
Teoriologia: a teoria da vida multidimensional; a teoria da sincronicidade assistencial
intra e extrafísica; a teoria do Curso Intermissivo na condição de propulsor da evolução da consciência; a teoria da Seriexologia.
Tecnologia: a paratécnica dos paraparelhos usados em dessomas assistidas; as técnicas
avançadas para a distanásia; as técnicas projetivas facilitadoras do treino da vivência extrafísica; as paratécnicas auxiliando a ortotanásia.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial dessomaticista; o paravoluntariado
técnico em dessomas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistencialidade; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Desperticidade;
o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível do
Paradireito; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito acolhedor de ser recebido(a) no Dessomatorium; o efeito das autorrecéxis da última intermissão; o efeito dos trabalhos energossomáticos diuturnos influindo no
acolhimento pós-dessomático; os efeitos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Neossinapsologia: as neossinapses da autoconscientização multidimensional (AM).
Ciclologia: o ciclo da amizade interdimensional amparador-amparando; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo dessoma-intermissão-ressoma; o ciclo Fisiologia-Parafisiologia; o ciclo da interassistencialidade; o ciclo (vital) dessoma–resgate extrafísico–ambientex de
transição–ressoma; o ciclo evolutivo nascer-viver-crescer-morrer-renascer.
Binomiologia: o binômio cerimônia intrafísica–cerimônia extrafísica; o binômio UTI-Dessomatorium; o binômio assistente-assistido; o binômio psicossoma-paracérebro; o binômio
visão pré-dessomática–vislumbre da paraprocedência.
Interaciologia: a interação paracampo de dessoma–amparadores técnicos em dessoma–
–projetor auxiliar dessomaticista–comitê de pararrecepção; a interação equipe de enfermagem–
–equipe extrafísica técnica em dessoma; a interação vida humana–vida extrafísica.
Crescendologia: o crescendo Ressomatorium–Dessomatorium; o crescendo receptivo
das ICs–pararreceptivo; o crescendo consciex intermissivista–conscin intermissivista–proexista
projetor lúcido–consciex técnica em dessoma.
Trinomiologia: o trinômio resgate-recuperação-reciclagem; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio proéxis-compléxis-euforex.
Polinomiologia: o polinômio soma-fisiologia-cérebro-psicossoma-parafisiologia-paracérebro; o polinômio pararregeneração-paracicatrização-afisiologia-paraanaplasia; o polinômio distanásia-eutanásia-morte assistida-morte digna.
Antagonismologia: o antogonismo vida intrafísica / vida extrafísica; o antagonismo
confinamento no soma / liberdade no psicossoma; o antagonismo comitê receptivo empresarial
/ comitê receptivo extrafísico; o antagonismo pompa da realeza / realidade extrafísica pomposa;
o antagonismo cerimônias fúnebres / boas vindas das consciexes; o antagonismo parto prematuro / eutanásia; o antagonismo acolhimento intrafísico ao neonato / acolhimento extrafísico ao
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dessomante; o antagonismo atendimento especializado ao nascituro / atendimento especializado
ao pós-dessomante.
Paradoxologia: o paradoxo da aparente dessoma solitária; o paradoxo da Ciência Convencional trabalhar com evidências e negar as evidências da multiexistencialidade.
Politicologia: a meritocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do retorno; as leis da Parafisiologia; as leis da Afisiologia; a lei da
morte digna vigorando em muitos países.
Filiologia: a assistenciofilia.
Fobiologia: a biofobia; a neofobia; a necrofobia; a projeciofobia; a tanatofobia.
Maniologia: a mania de evocar parentes mortos; a mania de não aceitar a ajuda nem para dessomar; a mania de querer fazer negocinho evolutivo para driblar a morte.
Mitologia: o mito do anjo da morte; o mito da salvação eterna; o mito da dessoma ser
castigo do céu; o mito da morte libertar; o mito do julgamento final.
Holotecologia: a dessomatoteca; a projecioteca; a energoteca; a fenomenoteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a percepcioteca; a extrafisocoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Parafisiologia; a Energossomatologia; a Fenomenologia; a Interassistenciologia; a Paradigmologia; a Dessomatologia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin benévola; a conscin solidária; a conscin magnânima; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o epicon; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista; a conscin proexista.
Masculinologia: o projetor auxiliar dessomaticista; o pré-serenão vulgar; o enfermeiro;
o médico; o projetor consciente; o acoplador; o cuidador; o paracuidador; o proexista consciente;
o intermissivista; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o técnico em dessoma; o completista existencial.
Femininologia: a projetora auxiliar dessomaticista; a pré-serenona vulgar; a enfermeira;
a médica; a projetora consciente; a acopladora; a cuidadora; a paracuidadora; a proexista consciente; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a técnica em dessoma; a completista existencial.
Hominologia: o Homo sapiens energodonator; o Homo sapiens projectivus; o Homo
sapiens multidimensional; o Homo sapiens extraphysicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens energéticus; o Homo sapiens finitus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Dessomatorium Individual = o ambiente extrafísico, paracampo de dessoma, de acolhimento a 1 consciex; Dessomatorium Coletivo = o ambiente extrafísico, paracampo
de dessoma, de acolhimento a grupo de consciexes recém-dessomadas.
Culturologia: a cultura da autoconscientização multidimensional; a cultura da Dessomatologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
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centrais, evidenciando relação estreita com o Dessomatorium, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas dos pesquisadores, mulheres e homens interessados.
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
03. Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
04. Comitê de pararrecepção: Intermissiologia; Neutro.
05. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
06. Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
07. Espólio autorrevezador: Autorrevezamentologia; Neutro.
08. Melex: Intermissiologia; Nosográfico.
09. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
10. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
11. Paraterapêutica do luto: Paraterapeuticologia; Homeostático.
12. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
13. Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
14. Prova pós-dessomática: Autorrevezamentologia; Neutro.
15. Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.

O CLIMA DE BOAS VINDAS DO COMITÊ DE PARARRECEPÇÃO NO DESSOMATORIUM AOS JUBILOSOS, NO RETORNO DA ÚLTIMA TAREFA NA DIMENSÃO TERRESTRE,
SUPERA AS DESPEDIDAS INTRAFÍSICAS SAUDOSAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de projetor lúcido, já participou ou
participa de algum grupo extrafísico de acolhimento pós-dessomático? Vê importância na compreensão dessa realidade?
Filmografia Específica:
1. Do Outro Lado da Vida. Título Original: Ghost. País: EUA. Ano: 1990. Duração: 127 min. Idioma: Inglês. Gênero: Romance. Direção: Jerry Zucker. Elenco: Patrick Swayze; Demi Moore; Tony Goldwyn; Whoopi Goldberg; Armelia McQueen; Susan Breslau; John Hugh; Angelina Estrada; Gail Boggs; Stephen Root; & Laura Drake. Música: Alex North. Estúdio: Paramount Pictures. Sinopse: Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore) formam casal apaixonado tendo as vidas destruídas, pois ao voltarem da apresentação de ―Hamlet‖ são atacados e Sam
é morto. O espírito de Sam não vai para o outro plano e, Sam descobre quem o matou. Molly também corre risco de ser
morta, pelo sócio de Sam. Para poder se comunicar com Molly, Sam utiliza a médium Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), para comunicar com Sam e, desta maneira alertar a esposa do perigo de conviver com o suposto amigo.
2. Paixão Eterna. Título Original: Made in Heaven. País: EUA. Ano: 1987. Duração: 103 minutos. Idioma: Inglês. Gênero: Romance. Direção: Alan Rudolph. Elenco: Timothy Hutton; Kelly McGillis; Maureen Stapleton;
Ann Wedgworth; James Gammon; Mare Winningham; Don Murray; Tim Daly; David Rashe; Amanda Plummer; Willard
E. Pug; Vyto Ruginis; Tom Petty; & Ric Ocasek. Música: Martha Davis. Sinopse: Jovem morre e, no outro plano, se
apaixona por McGillis. Renascem, sob a condição dele, antes de completar 30 anos, encontrá-la.
3. Um Visto para o Céu. Título Original: Defending Your Life. País: EUA. Data: 1991. Duração: 112 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Espanhol; Francês;
& Inglês; (em DVD). Direção: Albert Brooks. Elenco: Albert Brooks; Meryl Streep; Rip Torn; Lee Grant; Buck Henry;
George Wallace; Lillian Lehman; & Shirley MacLaine. Produção: Michael Grillo. Desenho de Produção: Ida Random.
Direção de Arte: Richard Reynolds. Roteiro: Albert Brooks. Fotografia: Allen Daviau. Música: Michael Gore. Montagem: David Finfer. Cenografia: Linda DeScenna. Efeitos: Geffen Pictures. Sinopse: Jovem publicitário, Daniel Miller
(Albert Brooks), morre em acidente de carro e é encaminhado para a Cidade do Julgamento, lugar tido enquanto ―sala de
espera após a vida‖. Nesse local assiste a própria vivência na Terra ser repassada, enfrentando medos pessoais. Acaba se
apaixonando por Julia (Meryl Streep), também revendo a vida na Terra. Durante a estada de Daniel, os juízes irão decidir
se ele merece ―ir para o céu‖ ou voltar a renascer na Terra.
Bibliografia Específica:
1. Carvalho, Vera Lúcia Marizeck de; Violetas na Janela; romance psicografado por Patricia; 140 p.; 27
caps; 21 x 14 cm; br.; 8ª reimp.; Petit; São Paulo, SP; 1993; páginas 13 e 137.
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2. Guedes, Rodrigo; Assistência em Dessoma e Encontro Extrafísico confirmado; Artigo; Journal of Conscientiology; Trimestrário; Vol. 11; N. 41; Evoramonte; Portugal; Julho, 2008; páginas 53 e 54.
3. Hoffmam, Vera; Sem Medo da Morte: Construindo uma Realidade Multidimensional; pref. Beatriz Tenius; revisoras Helena Araujo; & Erotides Louly; 182 p.; 17 E-mails; 3 enus.; 1 foto; 5 ilus.; 1 microbiografia; 16 websites; 13 filmes; 22 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 94
e 96.
4. Kübler-Ross, Elizabeth; Sobre a Morte e o Morrer: O que os Doentes Terminais têm para Ensinar a Médicos, Enfermeiras, Religiosos e aos seus Próprios Parentes (On Death and Dyind); pref.; & trad. Paulo Menezes; 296
p.; 12 caps.; 1 ilus.; 81 refs.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1998; páginas 13 a 42, 249
a 276.
5. Lutfi, Lucy; Voltei para Contar: Autobiografia de uma Experimentadora da Quase-Morte; pref. Hernande Leite; revisoras Ana Flávia Magalhães Pinto; et al.; 2 seções; 248 p.; 19 caps.; 18 anotações pessoais; 22 cronologia; 29 E-mails; 39 enus.; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 webgrafias; 10 websites; 6 tabs.; 1 nota; 40 musicografias; 51
filmes; 178 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas
25 a 42, 50 a 52 e 72 a 78.
6. Petry, André; A Vida depois da Vida; Reportagem Especial; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.256; Ano 45;
N. 7; 8 fotos; 3 ilus.; São Paulo, SP; 15.02.12; páginas 96 a 104.
7. Richelieu, Peter; A Viagem de uma Alma; 192 p.; 11 caps.; 19 x 13 cm; br.; 12ª Ed.; Pensamento; São Paulo, SP; 1998; página 55.
8. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 5a Ed. rev. E aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 117, 141 a 146, 326 a 333, 727 e 778.
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DESTEMOR COSMOÉTICO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O destemor cosmoético é a qualidade, condição ou capacidade de a conscin
lúcida, homem ou mulher, empregar o autodiscernimento moral máximo ao expor-se, posicionarse, tomar decisões e agir diante de situações críticas e desafios postos pelos fatos e parafatos, priorizando a interassistencialidade, autorreciclagem evolutiva e autorrealização proexológica, não
sucumbindo às influências das emoções e aos mecanismos de defesa do ego (MDEs).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. A palavra temor procede do idioma Latim, timor, ―temor; medo; receio; susto‖. Apareceu no
Século XIII. O termo cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização; mundo; universo‖. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética deriva do idioma Latim,
ethica, ―ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada aos estudos da moral‖, e este do idioma
Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Desassombro cosmoético. 02. Destemor evolutivo. 03. Destemor
lúcido. 04. Destemor ortopensênico. 05. Destemor interassistencial. 06. Destemor verponológico. 07. Destemor recexológico. 08. Destemor proexológico. 09. Destemor tarístico. 10. Destemor recinológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo destemor:
destemer; destemerosidade; destemerosa; destemeroso; destemida; destemidez; destemido; maxidestemor; megadestemor; minidestemor.
Neologia. As 4 expressões compostas destemor cosmoético, minidestemor cosmoético,
maxidestemor cosmoético e megadestemor cosmoético são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Destemor autocorruptivo. 02. Destemor irracional. 03. Destemor
belicista. 04. Destemor heróico. 05. Destemor patológico. 06. Destemor riscomaníaco. 07. Destemor antissomático. 08. Destemor ingênuo. 09. Destemor insano. 10. Destemor suicida.
Estrangeirismologia: o strong profile cosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Cosmoética inspira coragem.
Citaciologia: – Saber o que é correto e não o fazer é falta de coragem (Confúcio, 551–
–479 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do destemor cosmoético; o holopensene pessoal
do autodiscernimento; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os
cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene da responsabilidade evolutiva;
o holopensene da autoincorruptibilidade; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene
da Higiene Consciencial; o autenfrentamento das influências de padrões pensênicos ultrapassados; a reeducação dos autopensenes através da autoconscientização cosmoética; a autopensenidade manifesta de acordo com a vontade fortalecida pela ideia subjacente aos valores pessoais cosmoéticos.
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Fatologia: o destemor cosmoético; a autoconscientização cosmoética como fator de encorajamento da conscin para a superação progressiva do egoísmo, emocionalismos, medos imaginários e distorções cognitivas; a força dos valores cosmoéticos para a conscin intermissivista;
a coragem de não se submeter aos valores sociais antievolutivos vigentes; a autorreciclagem dos
valores pela autocrítica; o autenfrentamento cosmoético através das autopesquisas apresentadas
e debatidas no Colégio Invisível da Cosmoeticologia; a condição de fundamentar o próprio conhecimento nas experiências pessoais e no autodiscernimento; a desconstrução permanente de esquemas mentais ultrapassados; as decisões cosmoéticas no mundo de incertezas; as autodecisões
críticas; a antiemocionalidade face o desconhecido; a antiimpulsividade; a atitude de assumir o erro e corrigí-lo imediatamente; a autorresponsabilidade quanto aos próprios atos; a autorganização
enquanto condição para os autoposicionamentos cosmoéticos (autocoerência cosmoética); o medo
como expressão básica das incoerências e indicador de conflitos íntimos; a autoconfiança alicerçada no autodiscernimento energético; a autodeterminação quanto à autorreciclagem evolutiva;
a autossuperação da ansiedade pela vivência das autoprioridades evolutivas; a liberdade de expressão assumida a favor da tares; a motivação para cumprir o dever; a autovivência de sentimentos elevados resultantes dos autoposicionamentos cosmoéticos; a autorresponsabilidade na tomada de decisões inadiáveis envolvendo confronto de posições; a ausência de dúvida ao agir no limite do discernimento moral; a coragem de dar o passo decisivo sem temer a impossibilidade de
voltar atrás; a capacidade de transformar o erro, as perdas ou as incompreensões em ensinamentos
inerentes ao processo de aprendizagem evolutiva; a atitude lúcida, bem intencionada, de tornar
o desconhecido conhecido, ampliando o autoconhecimento e qualificando a autoconsciencialidade; a revisão pró-evolutiva dos traços-força mal utilizados, adequando-os às prioridades evolutivas; a evitação das frustrações e vazio existencial; a superação do belicismo; a autoconfiança na
condição de minipeça atuante no maximecanismo evolutivo; a autafirmação da singularidade
consciencial através da interassistencialidade; o autopertencimento cósmico; a prudência para assistir; a impactoterapia; a assistência desinteressada assentada no autodiscernimento evolutivo;
o equilíbrio emocional diante da dor do outro; a ausência de ressentimento ou autoculpa; o autodiscernimento afetivo; a distinção entre o respeito evolutivo e o acumpliciamento; a verpon informada de modo a facilitar a crítica pelo interlocutor a partir dos fatos e parafatos; as opções assistenciais submetidas ao crivo das autoprioridades evolutivas; a relação pensene-holossoma; o aqui
e agora multidimensional; o abertismo consciencial; o calculismo cosmoético; a cosmovisão;
a imperturbabilidade; o egocídio; a vontade cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o domínio das
energias enquanto fator de fortalecimento da autoconfiança; a qualificação do destemor interassistencial pela tarefa energética pessoal (tenepes); a Central Extrafisica da Verdade (CEV); a autoconscientização multidimensional (AM); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a evitação, pelo autodiscernimento, da indecisão e do desgaste energético, decorrente da dúvida moral;
a relação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a autoconfiança na interassistencialidade multidimensional; o predomínio dos chacras superiores; o cumprimento de paradeveres.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolutivo da autoconscientização cosmoética; o sinergismo ortopensênico da postura neofílica; o sinergismo inteligência evolutiva–destemor cosmoético;
o sinergismo cosmovisão-autodiscernimento; o sinergismo autorganização-autoconfiança; o sinergismo cognição-vontade; o sinergismo prudência-coragem; o sinergismo autopesquisa-interassistência.
Principiologia: o princípio da verdade relativa de ponta (verpon); o princípio da exequibilidade da autoincorrupção; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocoerência cosmoética; o princípio da verbação cosmoética; o princípio cosmoético de agir na
perspectiva de acontecer o melhor para todos; o princípio da primazia da autocrítica na profilaxia dos erros pessoais; o princípio cosmoético “na dúvida, abstenha-se”; o princípio filosófico
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antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para
diferenciar as duas condições; o princípio recexológico da autoinsatisfação cosmoética pró-evolutiva; o princípio cosmoético de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos.
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da incorruptibilidade pessoal; a teoria e a vivência do primado do
autodiscernimento contínuo.
Tecnologia: o acesso à multidimensionalidade proporcionado pela técnica do estado vibracional; a vivência da multidimensionalidade e multiexistencialidade por meio da técnica da
projetabilidade lúcida; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica das vivências autoincorruptoras; a técnica do aqui-agora multidimensional; a técnica da autovivência das prioridades; a técnica da correção imediata do erro; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do autenfrentamento cosmoético; a técnica da Impactoterapia Cosmoética.
Voluntariologia: a participação ativa na maxiproéxis grupal do voluntariado da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da
Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeito sinérgicos do autodiscernimento cosmoético; os efeitos do destemor cosmoético na profilaxia dos assédios; os efeitos da cosmoeticofilia na higiene do fobopensene.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo autenfrentamento cosmoético;
a consolidação progressiva de neossinapses originadas de paraneossinapses do Curso Intermissivo (CI) pelo acesso e vivência de verpons cosmoéticas através da autopesquisa e interassistencialidade.
Ciclologia: o ciclo pensar-decidir-agir.
Enumerologia: o ânimo quanto à autodeterminação; o valor quanto às autoprioridades;
a ousadia quanto às autodecisões evolutivas; a firmeza quanto à execução da proéxis; a hombridade quanto às adversidades da recéxis; a confiança quanto à interassistencialidade; o autodiscernimento quanto à Cosmoética.
Binomiologia: o binômio autovivência do princípio da descrença–autorresponsabilidade cognitiva; o binômio autocrítica dos valores–autocompreensão das prioridades evolutivas;
o binômio autolucidez pensênica–automanifestação holossomática; o binômio autotaquirritmia-autodiscernimento; o binômio parapsiquismo-Cosmoética; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio autorreflexão-autexperimentação; a conduta embasada no binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação assistencial docente da Conscienciologia–amparador extrafísico; a interação intencionalidade cosmoética–abertismo consciencial; a interação autolucidez
pensênica–qualificação da intencionalidade; a interação destemor-liberdade-holomaturidade.
Crescendologia: o crescendo valores da Socin–valores cosmoéticos.
Trinomiologia: o trinômio autolucidez pensênica–livre arbítrio–autoconscientização
cosmoética; o trinômio neoideia–interassistencialidade–autorreeducação pensênica; o trinômio
autoconfiança–autodecisão cosmoética–imperturbabilidade; o trinômio domínio energético–poder argumentativo–posicionamento cosmoético; o trinômio trafor-interassistência-autorrealização; o trinômio autorganização pensênica–autoprioridades evolutivas–autossuperação da ansiedade; o trinômio necessidade-liberdade-motivação; o trinômio fato–autocrítica–ressignificação
de valores.
Polinomiologia: o polinômio autoconfiança-autoparapercepção-autodiscenimento-amparabilidade-acertamento; o polinômio verponidade-autolucidez-vontade-intencionalidade-autodiscernimento-autocognição-autocoerência.
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Antagonismologia: o antagonismo discernimento / medo; o antagonismo razão / emoção; o antagonismo autorganização / ansiedade; o antagonismo egocídio / autocídio; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo tares / lavagem cerebral; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária; o antagonismo ânimo / preguiça; o antagonismo convicção
/ dúvida.
Paradoxologia: o paradoxo do desespero desencadear atitudes corajosas.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a cognocracia; as iniciativas políticas em defesa dos direitos humanos.
Legislogia: a lei natural da evolução das consciências; as leis da Cosmoeticologia; a lei
do maior esforço evolutivo vivenciada pela conscin capaz de priorizar os valores cosmoéticos.
Filiologia: a neofilia; a teaticofilia; a evoluciofilia; a desafiofilia; a interassistenciofilia;
a voliciofilia; a energofilia.
Fobiologia: a eliminação da tanatofobia pela autoconscientização multidimensional;
o enfrentamento da decidofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ansiosismo pela autorganização consciencial;
a superação da síndrome do fracasso através da reeducação pensênica; a prevenção da síndrome
da catástrofe iminente pela higiene pensênica.
Maniologia: a ausência de riscomania.
Mitologia: o mito do herói.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a volicioteca; a mnemoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia;
a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Autocogniciologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Priorologia; a Coerenciologia; a Voliciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia;
a Parepistemologia; a Axiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin destemida cosmoética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade forte; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o cosmoeticista; o voluntário da Conscienciologia; o professor de Conscienciologia; o pesquisador da Conscienciologia; o autodecisor; o maxidissidente.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a cosmoeticista; a voluntária da Conscienciologia; a professora de
Conscienciologia; a pesquisadora da Conscienciologia; a autodecisora; a maxidissidente.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
autodeterminator; o Homo sapiens holophilosophus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidestemor cosmoético = a condição da conscin praticante da técnica
da reciclagem existencial (recéxis); maxidestemor cosmoético = a condição da conscin praticante
da técnica da inversão existencial (invéxis); megadestemor cosmoético = o egocídio, entendido
como processo, resultante da crescente autogovernabilidade cosmoética, interassistencial.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da multidimensionalidade consciencial; a cultura da transparência.
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Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 condutas relacionadas com diferentes situações e desafios, vivenciados pela conscin destemida cosmoética:
01. Autafirmação: a firmeza nas autodecisões críticas embasadas no autodiscernimento cosmoético e no autoparapsiquismo, não se deixando paralisar pela possibilidade de errar, incorrer em perdas ou enfrentar os desafios postos à autevolução.
02. Autavaliação: a profilaxia dos autenganos através do domínio das emoções, condição necessária ao emprego eficaz das faculdades cognitivas no processo da formação de juízos
morais.
03. Autevolução: a autocompreensão da interassistencialidade como espaço por excelência do autenfrentamento e autaprendizagem evolutiva.
04. Autocoerentização: a autocoerência cosmoética manifesta na atitude despojada da
tares ao expor e exemplificar publicamente as verpons.
05. Autoconscientização: o desenvolvimento das autoparapercepções a fim de possibilitar a apreensão e vivência de novas realidades e pararrealidades.
06. Autocosmoetização: a conquista progressiva da ortopensenidade pelo acesso às
verpons, autolucidez pensênica, qualificação da intencionalidade e vontade cosmoética.
07. Autodeterminação: o destemor de não apequenar o projeto de vida e as verpons
acessadas, nem tampouco ajustá-los à preservação da autoimagem e ao reconhecimento social.
08. Autoincorrupção: a coragem moral exercida profissionalmente para se contrapor
ao ambiente de autocorrupção e assumir as consequências de expressar publicamente as próprias
ideias.
09. Autorrenovação: o desapego das autoimagens – representação de egos temporários, sujeitos a condicionamentos e distorções decorrentes das influências emocionais, a serem renovados progressiva e permanentemente.
10. Autoverbação: a autonomia pesquisística fundamentada no princípio da descrença
(PD) e legitimada pela vivência da autocosmoética.
11. Intercompreensão: a autoconfiança indispensável nos relacionamentos francos
e abertos, nas amizades verdadeiras e na construção conjunta de código grupal de Cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o destemor cosmoético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
03. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
07. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
08. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Defesa da verpon: Autopriorologia; Homeostático.
10. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
11. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
12. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Sobreposição mentalsomática: Holomaturologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.
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O AUTESFORÇO VOLITIVO E A EXPANSÃO DO AUTODISCERNIMENTO MOTIVADOS PELA NECESSIDADE ÍNTIMA
DE VIVÊNCIA DA AUTOCOSMOÉTICA CONDUZ A CONSCIN
INTERMISSIVISTA AO CRESCENTE DOMÍNIO EMOCIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem como propulsor da própria vontade a autocoerência cosmoética, empregando o autodiscernimento nos autenfrentamentos do cotidiano? No
teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível se situa quanto ao destemor cosmoético?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
372 a 402 e 565 a 602.

M. B. A.
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DESVIACIONISMO
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desviacionismo é a condição habitual da pessoa acostumada e instalada
em ponto afastado do caminho principal ou da consecução racional da própria programação existencial (proéxis) de qualquer nível.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo desviacionismo deriva do idioma Francês, desviacion, ―regressiva do termo desviar‖, e este do idioma Latim, deviare, via, ―ato de desviar; mudar de direção,
desencaminhar‖. Surgiu no Século XIV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina, teorias, escolas, sistemas, tendências, corrente‖. A palavra desviacionismo apareceu em
1952.
Sinonimologia: 01. Desviologia; doutrina do desvio pessoal. 02. Autorregressismo.
03. Ectopismo. 04. Heterotopia. 05. Derrapagem existencial. 06. Desviex. 07. Desvão da proéxis. 08. Transviamento do incompléxis. 09. Minidissidência. 10. Apagogia.
Neologia. Os 3 vocábulos desviacionismo, minidesviacionismo e maxidesviacionismo
são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Compléxis. 2. Moréxis. 3. Maxidissidência. 4. Recin. 5. Código
pessoal de Cosmoética (CPC).
Estrangeirismologia: o desvio social do hippie; o Proexarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: o ectopensene; a ectopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;
os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: o desviacionismo; o desviacionismo como principal responsável pelos incompletismos existenciais; o autodesvio; o desvio do curso da vida; o desvio de natureza emocional
(Psicossomatologia); o desvio de natureza intelectual (Mentalsomatologia); o desvio religioso do
fanatismo místico; o desvio da pista central da vida; o desvio evolutivo; o desvio comportamental;
o desvio antifisiológico; o desvio político da revolta anticosmoética; o desvio químico das drogas
leves e pesadas; o deslocamento; o tresmalhamento; o afastamento intencional das prioridades
evolutivas; o estacionamento no acostamento da estrada da existência; o desnorteamento; o descumprimento dos deveres; o rebaixamento; o ectopismo; as esquivas; as fugas; a desfocagem
consciencial; o caminhar para trás; o gol contra evolutivo; as megaconsequências do desviacionismo do líder, homem ou mulher; o antiexemplarismo; o autassédio consciencial; a autocorrupção franca; os fatores antiproéxis; a tacon perante a maxiproéxis; o porão consciencial na adultidade; a deflexão cosmoética; o antiprofissionalismo; o afastamento do membro do grupo evolutivo; a opção pelo descaminho inesperado; a linha secundária da vida humana; o superconsumismo;
as omissões deficitárias; a crise pontual de antiproéxis; a ausência indefensável das retribuições
proexológicas; a desorientação (desô) existencial; a posição de retrocesso pessoal; a anomalia da
posição existencial; o murismo; a autoindisponibilidade; a melin; a megafrustração; o ângulo de
desvio máximo; a dispersão dos valores da proéxis; o desperdício das oportunidades evolutivas;
os desencontros das companhias nas maxiproéxis; a esnobação quanto aos dependentes intrafísicos; a interprisão grupocármica; a decadência pessoal; a aposentadoria imposta; o ostracismo;
o atraso evolutivo; a condição retrô; a conduta-padrão; a conduta-exceção positiva; as automimeses dispensáveis; a patogescon; a relação entropia-ectopia; a primeira mudança errada de
rumo; a segunda mudança corretora de rumo; a recomposição da vida; a volta ao caminho principal; o conscienciograma.
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Parafatologia: o desvio do antiparapsiquismo.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da evitação da cultura inútil;
a técnica da evitação do sonambulismo existencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso
Intermissivo (CI).
Efeitologia: os efeitos colaterais; os efeitos das reciclagens existenciais e intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo de desperdício dos recursos existenciais.
Enumerologia: a ordem social; o Ministério Público; o Direito Penal; a consréu ré; a delinquência confessa; o livramento condicional; a retomadora de tarefa.
Paradoxologia: o paradoxo do retomador de tarefa-moratorista.
Legislogia: a lei do retorno.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA; amores errados); a síndrome de
Swedenborg; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da hipomnésia.
Holotecologia: a dissidencioteca; a proexoteca; a regressoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Parapatologia; a Interprisiologia; a Autoconscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o seguidor da anticosmoética; o incompletista;
o isolacionista; o trapalhão; o político-tenor; o ministro-cantor; o governador-boxeador; o astrônomo-roqueiro; o nobelista pedófilo; o retomador de tarefa; o reciclante.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a seguidora da anticosmoética; a incompletista;
a isolacionista; a trapalhona; a retomadora de tarefa; a reciclante.
Hominologia: o Homo sapiens deviatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesviacionismo = a condição pessoal da minidissidência da conscin;
maxidesviacionismo = a condição pessoal da transmigração extrafísica interplanetária da consciex.
Agentes. De acordo com a Proexologia, dentre os agentes desviantes mais comuns da
proéxis pessoal devem ser incluídos: a autocorrupção, o poder temporal, a fama transitória, o sexolismo, o egocentrismo adulto, o orgulho, a incúria e a inépcia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

Enciclopédia da Conscienciologia

8491

trais, evidenciando relação estreita com o desviacionismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
2. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
3. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
4. Gescon: Proexologia; Homeostático.
5. Inventariologia: Proexologia; Homeostático.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA O DESVIACIONISMO PESSOAL É A CONSECUÇÃO DA RECÉXIS CIRÚRGICA,
DENTRO DO PERÍODO DE 12 MESES, COM O INVENTÁRIO DETALHADO E RENOVAÇÃO DA PRÓPRIA VIDA.
Questionologia. Existe algum desvio da média da proéxis preocupando você? Qual
o grau e a duração desse desvio?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 127 e 1.062.
2. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 145.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 61 e 71.
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DESVIACIONISMO TENEPESSÍSTICO
(AUTOINCOERENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desviacionismo tenepessístico é a postura ou atitude de afastamento
quanto aos fundamentos da técnica da tarefa energética pessoal, passível de ocorrer ao praticante, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo desviar provém do idioma Latim, deviare, ―desviar-se; afastar;
apartar; afastar-se do caminho direito‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo ismo tem origem do idioma Grego, ismós, ―doutrinas; teorias; escolas; sistemas; tendências; correntes‖. O termo desviacionismo apareceu em 1952. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, ―quantidade de
trabalho imposta a alguém‖, derivada de tarah, ―lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma
mercadoria a determinado preço‖. Surgiu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, ―ativo; eficaz‖. Apareceu no Século XX. O termo pessoal origina-se do
idioma Latim, personalis, ―pessoal‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Desvirtuamento tenepessístico. 02. Desencaminhamento tenepessístico. 03. Extravio tenepessístico. 04. Desalinho tenepessístico. 05. Incongruência tenepessística. 06. Distorção tenepessística. 07. Desconfiguração tenepessística. 08. Descaracterização tenepessística. 09. Descompasso tenepessístico. 10. Tresmalhação tenepessística.
Eufemismologia. Deslize é o eufemismo comumente utilizado para designar o desvio
passível de rápida correção.
Neologia. As 4 expressões compostas desviacionismo tenepessístico, minidesviacionismo tenepessístico, maxidesviacionismo tenepessístico e megadesviacionismo tenepessístico são
neologismos técnicos da Autoincoerenciologia.
Antonimologia: 01. Ortodoxia tenepessística. 02. Corretude tenepessística. 03. Ortopráxis tenepessística. 04. Completude tenepessística. 05. Retidão tenepessística. 06. Constância
tenepessística. 07. Tirocínio tenepessístico. 08. Conformidade tenepessística. 09. Investimento
tenepessístico. 10. Integridade tenepessística.
Estrangeirismologia: a pagaille na base física do tenepessista; o ato de poser un lapin
au bienfaiteur; a lâcheté de abandonar a tenepes; o standing the helper up; o Vertrauensbruch
entre tenepessista e amparador de função.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao compromisso multidimensional assumido na tenepes.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexistem
erros irreparáveis. Façamos nossa parte.
Coloquiologia: as mancadas do tenepessista; a vista grossa para as próprias falhas; o vexame de comprometer-se e depois tirar o corpo fora; o hábito de varrer a sujeira para debaixo
do tapete perpetuando autocorrupções; a ficha caindo quanto à necessidade de autorreciclagem.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Tenepes. Se não há impactos eventuais nos trabalhos da tenepes, algo deve estar
descontextualizado”.
2. “Tenepessista. Jamais busque figo na ameixeira”. “Na encosta da montanha, não se
dão passos atrás”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a falta de retilinearidade
pensênica; os betapensenes; a betapensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os egopensenes; a egopense-
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nidade; as intrusões pensênicas; os exopensenes; a exopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os semipensenes; a semipensenidade; os tautopensenes; a tautopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o estabelecimento do
materpensene interassistencial.
Fatologia: o desviacionismo tenepessístico; a leitura superficial do Manual da Tenepes;
a leitura com viés trafarista da literatura tenepessística; o impulso de iniciar a prática sem observar os pré-requisitos de tenepessabilidade; as autoconcessões espúrias; as falhas autorganizacionais; os atrasos; as omissões; o cansaço físico e mental; o enredamento nas atribulações diárias levando ao devaneio nas sessões; o desestímulo causado pela estagnação; as tentativas de negocinhos; a prioridade equivocada; a ausência de autorreciclagem; o autorrealinhamento com a técnica; a releitura criteriosa das fontes bibliográficas sobre a tenepes; a conversa fraterna com tenepessistas veteranos reorientando a prática; a reavaliação sincera da intencionalidade assistencial;
a revisão na autorganização; o compartilhamento sadio de informações no Fórum Anual da Tenepes; a inteligência evolutiva (IE) reforçando a interassistência enquanto meta proexológica prioritária; a profilaxia quanto a possíveis futuros desvios.
Parafatologia: a decisão de iniciar a tenepes sem dominar satisfatoriamente o estado vibracional (EV) profilático; a ignorância quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal;
o autencapsulamento energético patológico; a ausência de parapercepções levando à conclusão
equivocada de nada estar acontecendo nas sessões; a presença de guias amauróticos dentre as
companhias extrafísicas do tenepessista ainda nos primeiros tempos de prática; a atuação limitada
do amparador extrafísico de função em respeito ao livre arbítrio do tenepessista; a pesquisa minuciosa dos recessos paraperceptivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ignorância-deturpação; o sinergismo vontade débil–autocorrupção.
Principiologia: o princípio da autorganização evolutiva; o princípio da persistência no
bom empreendimento.
Codigologia: o codex subtilissimus pessoal tenepessista; as cláusulas do código pessoal
de Cosmoética (CPC) relacionadas à autocoerência.
Teoriologia: a dissociação ectópica entre teoria e prática tenepessística.
Tecnologia: os fundamentos da técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico facultando a troca de informações
e o esclarecimento de dúvidas entre tenepessistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito nocivo da propagação do conceito erroneamente compreendido;
o efeito do temperamento místico na interpretação equivocada dos conceitos conscienciológicos;
os efeitos duradouros da quebra de confiança; os efeitos reciclogênicos da hermenêutica autovivencial.
Neossinapsologia: as neossinapses imprescindíveis à compreensão da interassistência
multidimensional.
Ciclologia: o ciclo desvio-correção de rumo.
Enumerologia: a incompreensão; o despreparo; a precipitação; o amadorismo; a negligência; a teimosia; o autengano.
Binomiologia: a abordagem simplista do binômio causa-consequência.
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Interaciologia: as interações multidimensionais; a interação entre tenepessistas; a interação tenepessista–amparador extrafísico de função.
Crescendologia: o crescendo pecadilho–erro crasso; o crescendo hábito-vício; o crescendo errar hoje–acertar amanhã.
Trinomiologia: o trinômio fidedignidade-paradidatismo-assistencialidade na veiculação
de informações.
Polinomiologia: o polinômio desinformação-desatenção-desestímulo-estagnação.
Antagonismologia: o antagonismo parapercepção / imaginação; o antagonismo quantidade / qualidade; o antagonismo passividade alerta / canga mediúnica; o antagonismo entusiasmo / persistência; o antagonismo conduta-exceção / conduta-padrão; o antagonismo boa vontade
/ autodiscernimento; o antagonismo guia amaurótico / amparador extrafísico de função; o antagonismo impedimento temporário / abandono.
Paradoxologia: o paradoxo de o tenepessista ser a peça mais fraca na engrenagem da
tenepes, porém a mais indispensável; o paradoxo de o tempo avançado de prática não implicar
necessariamente excelência; o paradoxo de não haver meia tenepes, mas haver tenepes de meia
força; o paradoxo de não ser a tenepes a ajustar-se à vida, mas a vida a ajustar-se à tenepes.
Politicologia: a assistenciocracia; a evoluciocracia; a tenepessocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na tentativa de acertar ao máximo.
Filiologia: a autavaliação periódica quanto ao trinômio assistenciofilia-reciclofilia-autorganizaciofilia.
Fobiologia: a autorreciclofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do oráculo.
Maniologia: a mania do controle; a mania de repetir achismos sem respaldar-se em fontes confiáveis; a mania de tentar queimar etapas sem a devida competência; a mania de apelar para mancias em situações de dúvida.
Mitologia: o mito da conquista sem esforço.
Holotecologia: a absurdoteca; a abstrusoteca; a nosoteca; a oniroteca; a assistencioteca;
a fenomenoteca; a intermissioteca; a manualteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autoincoerenciologia; a Autocorrupciologia; a Desviaciologia;
a Errologia; a Tenepessologia; a Experimentologia; a Autorrecinologia; a Autoconscienciometrologia; a Interassistenciologia; a Acertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tenepessável; a conscin semperaprendente.
Masculinologia: o entusiasta da tenepes; o pré-tenepessista; o tenepessista; o inversor
existencial; o reciclante existencial.
Femininologia: a entusiasta da tenepes; a pré-tenepessista; a tenepessista; a inversora
existencial; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens aequivocatus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens antiexemplaris; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens distortor; o Homo sapiens ectopicus; o Homo sapiens autoindulgens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autodeterminator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidesviacionismo tenepessístico = o eventual atraso à sessão, devido
a dificuldades intrafísicas; maxidesviacionismo tenepessístico = a impontualidade recorrente às
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sessões, devida à autodesorganização; megadesviacionismo tenepessístico = o abandono da prática da tenepes.
Culturologia: a cultura da profilaxia; a cultura da ortodoxia sadia; a cultura da autocoerência.
Errologia. Eis, categorizados em 14 especialidades da Conscienciologia, na ordem alfabética, exemplos de desvios de conduta passíveis de ocorrer ao mais bem intencionado tenepessista, homem ou mulher, no entanto, precariamente informado ou teaticamente defasado quanto
à técnica da tarefa energética pessoal:
01. Amparologia: o erro de mitificar o amparador extrafísico de função, tomando-o por
consciex hiperevoluída ou anjo da guarda.
02. Anticosmoeticologia: o erro de propalar detalhes de pedidos ou de ocorrências parafenomênicas.
03. Antidiscernimentologia: o erro de ritualizar a tenepes, transformando a sessão diária em episódio religioso.
04. Antiparapercepciologia: o erro de cronometrar os 50 minutos usando despertador;
o erro de interpretar o devaneio optativo à conta de enredo assistencial.
05. Autenganologia: o erro de iniciar a prática tenepes sem autoconvicção, com base
em argumentos de autoridade externos.
06. Autocorrupciologia: o erro de se portar enquanto tenepessista apenas durante 50
minutos diários.
07. Autorrecinologia: o erro de supor ser possível praticar a tenepes sem autorreciclagem.
08. Bagulhismologia: o erro de manter no Tenepessarium bagulhos energéticos, alegando apego pessoal e impossibilidade de descarte.
09. Despriorologia: o erro de atrasar ou não comparecer à sessão em virtude de passatempos.
10. Evocaciologia: o erro de evocar consciências, intra ou extrafísicas, durante a sessão.
11. Hermeneuticologia: o erro de não manter ou não analisar periodicamente o diário
da tenepes.
12. Manipulaciologia: o erro de querer estar no comando da sessão, selecionando mentalmente os assistidos.
13. Murismologia: o erro de tornar-se tenepessista mantendo vínculo com linhas de conhecimento místico-religiosas.
14. Ofiexologia: o erro de supor a existência da autofiex (o tenepessista sabe quando
tem ofiex, não supõe).
Decidologia. Consoante a Autolucidologia, somente a própria conscin pode avaliar com
segurança se está pronta para o tenepessismo, não havendo exceções a essa regra.
Paradireitologia. Grosso modo, a vinculação tenepessística é comparável a contrato interdimensional, onde o praticante é o representante único da parte intrafísica e a extensão da contraparte extrafísica não é trivial de precisar. O compromisso firmado deve estender-se até a dessoma do tenepessista ou a ocorrência de condição de saúde inviabilizante. Não é possível antever
exatamente as consequências advindas da quebra contratual, sendo cada caso único.
Coerenciologia. A tenepes põe à prova, diariamente, a autocoerência da conscin enquanto minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desviacionismo tenepessístico, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocriticofilia: Criticologia; Homeostático.
06. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Hermenêutica autovivencial: Autopesquisologia; Neutro.
10. Incipiência tenepessística: Tenepessologia; Neutro.
11. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
12. Murismo: Murismologia; Nosográfico.
13. Parêntese patológico: Grafopensenologia; Nosográfico.
14. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
15. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.

COM A FARTURA ATUAL DE FONTES E OPORTUNIDADES
PARA ESCLARECIMENTO CONSCIENCIOLÓGICO, NÃO CABEM DESCULPAS PARA DESVIACIONISMOS TENEPESSÍSTICOS DECORRENTES DA FALTA DE APROFUNDAMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tenepessista, procura aprofundar-se na técnica
da tarefa energética pessoal? No último mês, quanto leu, releu e refletiu a respeito?
Bibliografia Específica:
1. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores
Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entrevistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos;
18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 118 a 163 e 551 a 572.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
1.613 a 1.618.
3. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; & Julieta
Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 18 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 19 websites; glos.
282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas
1 a 154.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 271.

O. V.
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DESVIACIONISTA RECICLANTE
(MAXIDISSIDENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desviacionista reciclante é a conscin, homem ou mulher, a qual exerce
o livre arbítrio pessoal para desvincular-se de ideologias e práticas anticosmoéticas pelo emprego
da vontade, intencionalidade sadia e autodeterminação, favorecendo a restauração ou a conquista
do autodiscernimento e consequentes ajustes cármicos e realinhamentos evolutivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo desviar procede do idioma Latim, deviare, ―desviar-se; afastar;
apartar-se do caminho direito‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista deriva do idioma Grego, istes, ―adepto; aderente; seguidor; partidário‖. O prefixo re advém do idioma Latim, re, ―retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação‖. O termo ciclo provém do mesmo
idioma Latim, cyclus, ―período de anos‖, e este do idioma Grego, kyklos, ―círculo; roda; esfera‖.
Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Desviacionista em reciclagem existencial. 2. Desviacisonista autorreeducador. 3. Desviacionista autorreeducaciofílico. 4. Desviacionista em recin. 5. Tergiversador reciclante.
Neologia. As 3 expressões compostas desviacionista reciclante, desviacionista reciclante elementar e desviacionista reciclante superior são neologismos técnicos da Maxidissidenciologia.
Antonimologia: 1. Desviacionista amaurótico. 2. Desviacionista autevoluciofóbico.
3. Desviacionista vulgar. 4. Desviacionista antirreciclante.
Estrangeirismologia: o Proexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à importância das autorreciclagens contínuas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Lucidez demanda desapego. Desviacionista reciclante: autossuperação.
Coloquialiologia: o ato de cair a ficha; a saída pela esquerda; o ato de saltar de banda.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem; os neopensenes do desviacionista reciclante; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o desviacionista reciclante; a renovação do sentido existencial da vida para
melhor; a intencionalidade aliada à vontade de mudar; a dissecação do porão consciencial para
evoluir; a holobiografia pesada em franca transformação; o abertismo consciencial; a superação
da crise de abstinência psicofisiológica e das conseneres pressionando a recaída; a retroalimentação da interprisão grupocármica; o fluxo da recomposição grupocármcia; a hipercamuflação subsidiando as máscaras automiméticas; a ausência de vontade política em detrimento aos interesses
próprios; o primeiro desvio negativo; o segundo desvio lúcido de retificação positiva; a tridotação
consciencial em prol da alforria da robéxis; a superação das atitudes anacrônicas; a ruptura com
a prática do gol contra evolutivo; o descarte dos bagulhos energéticos dissipando agentes fixadores patológicos; a volta ao caminho principal; a Pesquisologia no uso técnico do Conscienciograma para autoconscientização; as reciclagens via cosmanálise do cosmograma; o curso Casuística
da Pesquisologia de Acertos Grupocármicos (RECONSCIENTIA); a força das inspirações evolutivas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) estabelecendo respaldo de amparalidade e desassedialidade; a bússola consciencial reativada pelo autodiscernimento, saindo da hibernação; a retomada
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de proéxis pelo tranco da vida; a reciclagem necessária para constituição da dupla evolutiva
exitosa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica pessoal; a cobrança inevitável da plateia multidimensional nos acertos grupocármicos; as retrocognições corretoras da rota evolutiva; as reciclagens dos paraengramas; as 40
manobras energéticas em prol da evolução; o cipriene; os resgates amparados nas comunexes anticosmoéticas; a reurbanização da Baratrosfera; as inspirações dos amparadores relacionados aos
acertos grupocármicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-assistente-assistido.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da liberdade; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da recuperação de cons; a teoria da evolução da consciência; a teoria do ato da vontade (Roberto Assagioli, 1888–1974).
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da recéxis; a técnica da invéxis;
a técnica do zoom consciencial; a técnica da convivialidade sadia; a técnica do escriba interdimensional; a técnica do Conscienciograma.
Voluntariologia: a oportunidade ímpar de exercer o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) da CCCI realizando recomposição grupocármica através da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Inversão Existencial; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: os efeitos das ponderações autorreflexivas do desviacionista reciclante; os
efeitos interassistenciais holobiográficos; o efeito da evolução consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses estabalecidas em função da crise existencial resolvida pela recéxis e recin.
Ciclologia: o ciclo inevitável apego-desapego; o ciclo recéxis-recin; o ciclo erro-retificação-acerto.
Enumerologia: a reflexão; a ponderação; o solilóquio; a decisão; a sustentabilidade;
a mudança; o autabsolutismo.
Binomiologia: o binômio vontade inquebrantável–mudança programada; o binômio
vontade-intenção; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação Patologia-Profilaxia.
Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo EV-euforin-cipriene; o crescendo holocármico egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo ex-guia amaurótico–amparador extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio da decisão técnica aqui-agora-já; o trinômio autodeterminação-automotivação-autoconfiança; o trinômio restauração-conservação-ampliação; o trinômio
desvio-correção-retorno; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio da criticidade questionamento-ponderação-reflexão-autonomia; a superação do polinômio orgulho-vaidade-teimosia-desviacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial;
o antagonismo automimese / autorreciclagem; o antagonismo assediador de proéxis / amparador
de função; o antagonismo desviacionista reciclante / desviacionista autocorrupto; o antagonismo
minidissidência / maxidissidência.

Enciclopédia da Conscienciologia

8499

Paradoxologia: o paradoxo do desvio lúcido para assistir; o paradoxo de o segundo
desvio poder significar oportunidade para a correção da rota evolutiva.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do revertério; a lei do retorno; a lei da reverberação evolutiva; a lei da
espiral evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do revisionismo grupocármico.
Filiologia: a conscienciofilia; a parapercepciofilia; a assistenciofilia; a criteriofilia; a raciocinofilia; a pesquisofilia; a autopesquisofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a pesquisofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: o autenfretamento da síndrome do infantilismo; a minimização da síndrome da autovitimização; a diminuição da síndrome da mediocrização; a remissão da síndrome
da ectopia afetiva (SEA); a atenuação da síndrome do atraso evolutivo; a superação da síndrome
da credulidade; a redução da síndrome da dispersão consciencial; a terapêutica da síndrome do
ansiosismo.
Maniologia: a religiomania; a politicomania; a gurumania; mafiomania; toxicomania;
a riscomania; a sexomania.
Mitologia: a desconstrução dos mitos e crendices populares.
Holotecologia: a volicioteca; a recexoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a maxidissidencioteca.
Interdisciplinologia: a Maxidissidenciologia; a Autopesquisologia; a Pesquisologia;
a Recexologia; a Parepistemologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Interprisiologia; a Assistenciologia; a Parapercepciologia; a Proexologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a consciência desorientada (desô);
a isca humana inconsciente; a conscin incompletista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
interassistencial.
Masculinologia: o desviacionista reciclante; o pré-intermissivista; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o retomador de tarefa; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o parapercepciógrafo; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a desviacionista reciclante; a pré-intermissivista; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a retomadora de tarefa; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a parapercepciógrafa; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens recyclans.
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V. Argumentologia
Exemplologia: desviacionista reciclante elementar = a consciência tendo alcançado
o senso humanitário assistencial ao desvincular-se das atitudes algozes, pessoais e grupais; desviacionista reciclante superior = a consciência tendo alcançado a condição de minipeça interassistencial multidimensional enquanto tenepessista, desvinculando-se de ideologias anticosmoéticas
na busca do melhor para todos.
Culturologia: a cultura da reciclagem existencial; o descarte dos idiotismos culturais;
a cultura da evolução consciencial autoconsciente; a cultura do movimento do Cinturão Verde na
África.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 categorias de propulsores de desviacionismos na Sociedade Intrafísica (Socin) ainda patológica:
1. Doutrina: a submissão; a lavagem subcerebral; os cultos religiosos; o apedeutismo
parapsíquico; a multidão em busca da fé; o aborto evolutivo; a indústria lucrativa da fé.
2. Drogas: os fornecedores lícitos e ilícitos; os usuários de droga no suicídio lento; os
adictos comerciantes; os alcoolistas desorientados; a mesologia apoiando festas e bailes promíscuos; o narcotráfico; o império do tráfico de drogas.
3. Grupúsculos: as reuniões obscuras para tratar de ações anticosmoéticas; as ações
pautadas nos princípios “os fins justicam os meios”, “olho por olho, dente por dente”.
4. Máfia: a manipulação; a falcatrua; a rede social de corrupções; a segregação mortífera; os vícios; as conseneres; a desestruturação da consciência; os interesses milionários anticosmoéticos; os acumpliciados a serviço da mafiocracia.
5. Partidos ideológicos: as alianças vergonhosas; as manobras de politicagens; as falsas
promessas ideológicas; a indução da população em situação de risco e vulnerabiliade; a hipocrisia
política; o paraíso do dinheiro na conta bancária fraudulenta.
6. Prostituição: a intrusão amaurótica; a carência sexual; a promiscuidade; a intoxicação energética; o tráfico de pessoas; a violência de gênero; os multimilionários do sistema da indústria do sexo.
Reurbanizações. Devido às reurbanizações extrafísicas, a explosão demográfica e o aumento das consréus ressomadas, torna-se providencial e estratégica a renovação consciencial no
aqui-agora-já.
Autorremissão. Pela Consciencioterapia, o desviacionista reciclante age de modo traforístico na correção de rota, busca o rompimento das interprisões, fixa a mudança, faz autorremissão dos trafares, preenchendo trafal e promovendo a autoterapêutica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desviacionista reciclante, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
04. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
05. Assédio bioquímico: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
07. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
08. Consciência-títere: Parapatologia; Nosográfico.
09. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
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Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.

A DESVINCULAÇÃO DAS IDEOLOGIAS ANTICOSMOÉTICAS
COLOCA O DESVIACIONISTA RECICLANTE NA CONDIÇÃO
EVOLUTIVA MAXIDISSIDENTE, AO ROMPER, COM RACIONALIDADE, AS INTERPRISÕES RETRÓGRADAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou as propensões ideológicas anticosmoéticas pessoais? Qual o nível do vigor empregado nas reciclagens de tais traços?
Bibliografia Específica:
1. Assagioli, Roberto; O Ato da Vontade (The Act of Will); trad. Yolanda Steidel de Toledo; 220 p.; 3 partes;
17 caps.; 26 citações; 13 diagramas; 57 enus.; 12 exercícios; 10 ilus.; 1 questionário; 3 técnicas; 211 refs.; 5 apênds.; 21
x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Cultrix; São Paulo, SP; 2006; páginas 169 a 174.
2. Idem; Os 7 Tipos Humanos: O Poder das Motivações Profundas (I Tipi Umani); revisor Maria José Roque; trad. Maria Lúcia Sampaio de Almeida; 96 p.; 7 caps.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Totalidade; São Paulo, SP; 2006; páginas 53 a 62.
3. Camillo, Regina; Revisão Gráfica Parapsíquica; Artigo; Anais do II Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15 N. 1; 1 E-mail; 3 ilus.; 3 tabs.; 23 refs.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março,
2011; páginas 49 a 64.
4. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
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DESVIO DA ATENÇÃO
(HOLOFOCALIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O desvio da atenção é o ato de divergir a concentração mental com o afastamento da hiperacuidade para algum foco diferente do essencial, no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra desviar vem do idioma Latim, deviare, ―desviar-se; afastar; apartar-se do caminho direito‖. Apareceu no Século XIII. O termo atenção deriva do mesmo idioma
Latim, attentio, ―atenção; aplicação do espírito; esforço; empenho‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Atenção lateral. 2. Atenção saltuária. 3. Atenção devaneadora.
4. Atenção desconcentrada. 5. Desatenção. 6. Antiatenção. 7. Inatenção.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo atenção: antiatenção; atenciosa; atencioso; desatenção; hiperatenção; inatenção; megaatenção; paraatenção; poliatenção; superatenção.
Neologia. As 3 expressões compostas desvio da atenção, desvio da atenção biológico
e desvio da atenção extrafísico são neologismos técnicos da Holofocalizaciologia.
Antonimologia: 01. Atenção concentrada. 02. Atenção fixada. 03. Atenção direta.
04. Atenção seletiva. 05. Atenção detalhista. 06. Atenção extrafísica. 07. Hiperatenção.
08. Megaatenção. 09. Paraatenção. 10. Superatenção.
Estrangeirismologia: a misdirection.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da focalização da atenção pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desorganização; os circumpensenes; a circumpensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade;
os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os patopensenes;
a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; o afastamento incidencial do alvo da
autopensenização; a alteração nos rumos da autopensenidade; a mudança de bloco pensênico.
Fatologia: o desvio da atenção; o foco interno e o foco externo de desvio da atenção;
o deslocamento circunstancial do interesse; o objeto, a paisagem e / ou a pessoa fascinante ou
insólita atraindo irrevistivelmente os olhares; a apresentação e / ou o tema entediante impelindo
à retirada da atenção; a desatenção bovina; a aprosexia; a desconcentração mental; a atenção multidividida; a atenção periférica; a atenção detalhista; a acuidade; a compenetração; a autolucidez;
a autovigilância; a destreza mental; a atenção prospectiva; os desvios de atenção nos atos das mágicas teatrais; os desvios de atenção na propaganda política.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desvio da atenção extrafísica e os desaparecimentos extrafísicos repentinos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o sinergismo autodesempenho-autossuperação; o sinergismo autossuperação–renovação consciencial;
o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo vontade decidida–intenção sadia; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; o sinergismo atenção-educação-paciência.
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o principium prioritarius;
o princípio essencial da megafraternidade; o princípio da Descrenciologia vivenciado; o princípio cosmoético de não se acumpliciar com o erro identificado; o princípio do autesforço insubstituível; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do “isso também
passa”; o princípio autossuperador de acumular aprendizados; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da glasnost; o princípio da autocura; o princípio da evolução consciencial,
inarredável e infinita.
Codigologia: a Criteriologia autodiscernidora para identificar e questionar os códigos
obsoletos ou inadequados; o código pessoal de Cosmoética (CPC) com base no estudo da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); a elaboração comprometida e sincera do código duplista de Cosmoética
(CDC); a elaboração conjunta do código grupal de Cosmoética (CGC) sem hipocrisia nem louvaminhas.
Teoriologia: a teoria da Invexologia; a teoria da Recexologia; a teoria da inteligência
evolutiva; a teoria do megafoco existencial; a teoria da Proexologia; a teoria da Conscienciometrologia; a teoria do cognopolitismo; a teoria do omnissocialismo no âmbito da Serenologia;
a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da Consciex Livre; a teoria da reurbex; a teoria
das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica de observação, reconhecimento e aprendizado derivados dos próprios erros; a técnica do detalhismo exaustivo; a técnica da circularidade aplicada aos desafios
evolutivos; a técnica do inventariograma; as técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da qualificação contínua; a técnica da autoqualificação pensênica; a priorização das técnicas interassistenciais ante as técnicas de competição e emulação social; a técnica de energizar as interações descompensadas; o uso de técnicas
de ampliação da lucidez e de autoconscientização multidimensional; as técnicas de autoqualificação cosmoética; as técnicas consciencioterápicas; a técnica de organização da vida diária minimizando os desvios do foco produtivo; as técnicas espúrias de manipulação consciencial.
Voluntariologia: o voluntariado e o paravoluntariado da reeducação evolutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas;
o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório
conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico diuturno da convivência
na Cognópolis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas;
o Colégio Invisível dos Inversores; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio
Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível
dos Serenões.
Efeitologia: o efeito halo da centragem consciencial; os efeitos catalíticos do autodesassédio; os efeitos sadios da correção imediata; o efeito do amadurecimento conviviológico;
o efeito da harmonização do círculo afetivo; o efeito halo da consolidação da dupla evolutiva;
o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética; os efeitos do egocentrismo adulto na produção
de carências materiais, afetivas e energéticas insaciáveis; os efeitos das concessões ao relaxe
íntimo na prevenção das fissuras intraconscienciais; os efeitos anticognitivos da atenção saltuária; os efeitos acumulativos dos desvios da atenção ao prioritário gerano o incompléxis.
Neossinapsologia: as crises de crescimento geradoras de neossinapses; o voluntariado
pesquisístico proporcionando neossinapses; as neossinapses derivadas das tertúlias conscienciológicas; as neossinapses criadas na elaboração de verbetes enciclopédicos; as neossinapses originadas dos debates periódicos; as neossinapses como decorrência do omniquestionamento; as
neossinapses advindas da Holomaturologia.
Ciclologia: os ciclo fase introdutória–fase executiva–fase conclusiva; o ciclo dos erros,
acertos, reciclagens e autorretratações; a relevância do cérebro intelectualmente ativo em todo
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o ciclo etário da conscin lúcida; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo de desconstrução de retroideia; o avanço qualitativo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais; a imersão contínua
e aceleração da história pessoal através do ciclo mentalsomático; o ciclo tempo de saturação–
–tempo de relaxação; o ciclo autoconscienciométrico; a passagem para o ciclo evolutivo mentalsomático ocorrendo após a eliminação dos pontos cegos da autocognição; o ciclograma evolutivo; o ciclo patológico da vingança da lei de talião.
Binomiologia: o binômio crise-interassistência; o binômio inspiração-transpiração;
o binômio egão-orgulho; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio autexperiência-adcons; o binômio adcons-autossuperação; o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio
saldo da FEP–categoria da amparabilidade; o binômio ataraxia-Liberaciologia; o binômio crise
de crescimento–desenvolvimento; a sabedoria da correção do binômio fissuras conscienciais–brechas comportamentais (gaps da verbação); o binômio concentração mental–atenção dividida;
o binômio desinteresse-distração.
Interaciologia: a interação preceptor-aluno; a interação autassédio-autodesassédio;
a interação autodesassédio-autossuperação; a interação aportes existenciais–retribuição na performance autoproexológica; a interação materpensene pessoal–directrix–megafoco proexológico
vivenciado; a interação retrovidas–vida atual.
Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo Helenismo-Conscienciologia; o crescendo descobrimento de talentos–maxiplanejamento–fase executiva–compléxis;
o crescendo compreensão-reeducação-ressocialização; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo crise-crescimento; o crescendo preferências subumanas–preferências evolutivas; o crescendo evolutivo vírus-Serenão; o crescendo artigo–aula–livro–obra-prima; o crescendo tacon-tares; o crescendo casal incompleto–dupla evolutiva; o crescendo questão oportuna–solução libertadora; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo inversor calouro–
–inversor veterano; o crescendo proéxis-maximoréxis-reproéxis.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio
grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio observação crítica–processamento cognitivo–ação certeira; o trinômio ideal megatrafor–megafoco–
–materpensene pessoal; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio preconceito-discriminação-estigmatização; o trinômio desafeto–desprezo–acepção de pessoas; o trinômio memória-atenção-raciocínio.
Polinomiologia: o polinômio atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
Antagonismologia: o antagonismo problemática / solucionática; o antagonismo duplismo evolutivo / vedetismo da promiscuidade estagnadora; o antagonismo policarma / egocarma;
o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo
consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo vontade de acertar / medo de
errar; o antagonismo evolução / autocastração; o antagonismo estagnação / reconciliação; o antagonismo belicismo / voliciolina pacifista; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo sectarismo / universalismo; o antagonismo egão / policarmalidade; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo atenção monodimencional / atenção
multidimensional; o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo chamar à atenção / desviar
a atenção.
Paradoxologia: o paradoxo da mundividência mundana na consciex; o paradoxo de mínimas físsuras predisporem a máximos desajustes; o paradoxo do erro exigir mais esforço
e energia se comparado ao acerto evolutivo.
Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a teática da democracia pura; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva; a argumentocracia cosmoética; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei do maior esforço evolutivo aplicado na vivência
da autocoerência; a lei de causa e efeito; a lei da maior inteligência aplicada à manutenção da
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autolucidez; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva; a lei do maior esforço interassistencial
aplicado à policarmalidade; a lei da meritocracia evolutiva.
Filiologia: a crescendofilia; a questionofilia; a experimentofilia; a invexofilia; a tertuliofilia; a autocriticofilia; a definofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do deficit da atenção (TDA); a síndrome da abstinência da
Baratrosfera.
Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforço; o mito da autossuperação da inibição sem exposição; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio; o mito da aceleração espiral com base no esforço sem autodiscernimento; o mito da aceleração pessoal com base na sede de poder; a mitoclastia inerente
à condição do ser desperto; o mito do céu e inferno.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a biografoteca; a invexoteca; a cicloteca; a proexoteca; a parafenomenoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holofocalizaciologia; a Perdologia; a Antiproexologia; a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Autoproexologia; a Parapatologia; a Antirrecexologia;
a Consciencioterapeuticologia; a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologicus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: desvio da atenção biológico = o ato de divergir a concentração mental
com o afastamento da hiperacuidade para algum foco diferente do essencial, próprio do jovem
adolescente; desvio da atenção extrafísico = o ato de divergir a concentração mental com o afastamento da hiperacuidade para algum foco diferente do essencial, da conscin projetada.
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Culturologia: a Paraculturologia da Megafocologia; a cultura do espetáculo; a Cultura
da Superinformação.
Taxologia. Sob a ótica da Holofocalizaciologia, eis, por exemplo, 19 categorias de desvios da atenção, dispostos na ordem alfabética das respectivas relações existenciais:
01. Acidentologia: o risco de acidentes.
02. Comunicologia: o toque do telefone ou campainha da residência.
03. Criminologia: o ato calculado de confundir a vítima para efetuar o roubo.
04. Debatologia: a pergunta deslocada na tentativa de cessar o tema constrangedor.
05. Didaticologia: o bordão ou gancho didático para alívio da audiência em debate
tenso.
06. Esteticologia: o truque de beleza para escondimento de imperfeições.
07. Falaciologia: o factoide; a exaltação midiática de notícia para acobertar outra.
08. Histrionismologia: a entrada triunfal da personalidade histriônica.
09. Imagisticologia: o devaneio.
10. Infocomunicologia: o descumprimento de deveres pela navegação dispersa na Internet.
11. Interassistenciologia: a extrapauta inadiável.
12. Ludologia: o ilusionismo; os truques de mágica.
13. Parapatologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do deficit de
atenção.
14. Percepciologia: a superestimulação; a estratégias de marketing.
15. Profilaxiologia: a campainha de alerta; o soar do alarme.
16. Psicossomatologia: o choque emocional.
17. Sociologia: a comoção coletiva perante catástrofe planetária.
18. Somatologia: o cansaço físico.
19. Terapeuticologia: a ação proposta para quebra de monoideísmo em certa problemática.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o desvio da atenção, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
05. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
08. Consciência retardatária: Parapatologia; Nosográfico.
09. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
10. Espetacularização: Intrafisicologia; Neutro.
11. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
12. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
13. Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
14. Megatrafar explícito: Parapatologia; Nosográfico.
15. Parafissura consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
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O ATO DE DIVERGIR A CONCENTRAÇÃO MENTAL,
OU O AFASTAMENTO DA HIPERACUIDADE PARA FOCO
DIVERSO DO ESSENCIAL, PODE PREJUDICAR SERIAMENTE A CONSCIN NOS MOMENTOS EVOLUTIVOS CRÍTICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é vítima de desvios da atenção em momentos evolutivos críticos? Sempre foi assim?
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DETALHAMENTO RETROCOGNITIVO
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O detalhamento retrocognitivo é a investigação exaustiva minuciosa acerca
das manifestações seriexológicas pessoais e grupais, a partir do reconhecimento, relembrança, rememoração, recuperação, reacessamento, reavivamento ou recordação de informações multiexistenciais (Holomnemossomatologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo detalhe vem do idioma Francês, détail, ―pequeno pedaço; parte;
elementos mínimos de determinado conjunto; particularidade de algum elemento ou conjunto‖.
Surgiu no Século XIV. O sufixo mento provém do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O elemento de composição retro deriva do mesmo idioma Latim, retro, ―por detrás, atrás‖. A palavra cognitivo procede igualmente do idioma Latim, cognitum, de
cognoscere, ―conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento
de; reconhecer‖. Surgiu em 1873. O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 01. Detalhismo retrocognitivo. 02. Análise retrocognitiva minuciosa.
03. Destrinchamento retrocognitivo. 04. Pormenorização retrocognitiva. 05. Exaustividade retrocognitiva. 06. Dissecção paramnemônica. 07. Megafocagem retrocognitiva. 08. Hermenêutica retrocognitiva. 09. Anatomização retromnemônica. 10. Particularização holomnemônica.
Neologia. As 4 expressões compostas detalhamento retrocognitivo, detalhamento retrocognitivo inicial, detalhamento retrocognitivo mediano e detalhamento retrocognitivo avançado
são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 01. Detalhamento precognitivo. 02. Detalhamento de memória recente. 03. Negligência retrocognitiva. 04. Imagística retrocognitiva. 05. Hipomnésia seriexológica.
06. Análise da vida atual. 07. Síntese existencial. 08. Interpretação de sonhos. 09. Banalização
parafenomênica passadológica. 10. Prospectivologia.
Estrangeirismologia: os flashbacks retrossomáticos; o Retrocognitarium; o Autocognitarium; o Autopesquisarium; o zoom holomnemônico; as investigações do megacurriculum holocármico; o aide-mémoire paraprocedencial; o timeline autosseriexológico perscrutado; o breakthrough holomnemônico intencional; a interconvivência diária enquanto memorabilia seriexológica; a intenção franca de manter a autolucidez multidimensional per saecula saeculorum.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autopesquisologia Retrocognitiva.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema:
– Detalhismo chama lucidez. Retrocognição: dissecção holomnemônica. Exaustivologia gera holomaturidade.
Coloquiologia. O pormenor do detalhismo potencializando o pormaior da cosmovisão.
Proverbiologia. Eis provérbio da Antiguidade sintetizando o tema: – A minori, ad
maius.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; o confor pensênico atual consequente à retromatriz holomnemônica; a manutenção da imantação hígida do holopensene pessoal
expandindo a autorretrocognoscibilidade; o holopensene pessoal da Pesquisologia Paraperceptiva
Multiexistencial.
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Fatologia: a postura científica perante às autovivências retrocognitivas (Descrenciologia); a memorização inteligente dos pormenores da atual existência intrafísica predispondo à recordação dos retrodetalhes pretéritos (Mnemossomatologia); a busca intencional pela expansão da
automemória cerebral através do download da automemória paracerebral; as investigações da megamemória serenológica por meio da autoinserção na Escala de Consciência Contínua.
Parafatologia: o detalhamento retrocognitivo; a pesquisa retrocognitiva detalhista; a dissecção das próprias experiências mnemônicas; os minidetalhes seriexológicos funcionando ao
modo de fio de Ariadne retrocognitivo; a miudeza retromnemônica com grande repercussão proexológica; o sequenciamento parafactual aplicado às retropararrecordações; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático limpando a rede neuronal e facilitando o acesso holomnemônico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal confirmadora de possíveis retroevidências;
a atenção quanto às paraevidências passadológicas; a autorretrobiografia destrinchada; a investigação para-historiográfica expandindo a autocosmovisão seriexológica; a realização da Arqueologia do próprio passado adredemente planejada; o ato de assuntar as várias camadas de experiências seriexológicas; a avaliação qualificada e pormenorizada das áreas de manifestação consciencial (Proexogramologia); a autoinserção quanto à Paraprosopografia Seriexológica (Paraperfilologia); o ato de buscar juntar as pontas da automanifestação holossomática integral (Parageneticologia); as projeções lúcidas retrocognitivas; o transe retrocognitivo; as sequelas passadológicas
expressas no neo-holossoma (Temperamentologia); o exercício intrafísico da análise autoparabiografológica, simulando, repetindo e imitando as práticas parapedagógicas intermissivas (Interexistenciologia Teática); as enumerações técnicas (Extraconscienciologia) orientando, qualificando
e ampliando as autoinvestigações holomnemônicas (Intraconscienciologia); o cotejo interseriexológico entre personalidades afins; o detalhamento retrocognitivo potencializando a autolucidez
consciencial através da transformação crescente de memórias semânticas (Dejaismologia) em memórias episódicas (Retrocogniciologia); a meta de ampliar, constantemente, a autoconscientização seriexológica cosmovisiológica; a Parassemiologia Retrocognitiva Teática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-paraperceptibilidade; o sinergismo Intraconscienciologia-Paraconscienciologia; o sinergismo conscin-cobaia voluntária–detalhamento
retrocognitivo; o sinergismo Memoriologia-Historiologia-Retrocogniciologia; o sinergismo circuito coronofrontal–arco voltaico craniochacral; o sinergismo estudo teórico–estudo prático;
o sinergismo autoidentificação seriexológica–retrocognição intermissiva.
Principiologia: o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da atração
dos afins; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da conservação autocognitiva pluriexistencial; o princípio de contra fatos não haver argumentos; o princípio da economia
de males; o princípio de saber usar a lupa adequada para se investigar determinado período
histórico.
Codigologia: as retrocognições qualificando os códigos pessoal, duplista e grupal de
Cosmoética (interação CPC-CDC-CGC).
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da seriéxis; a teoria da autodileção paragenética; a teoria evolutiva da Escala de Consciência Contínua; a teoria da megacalibragem
intraconsciencial; a teoria do nódulo holomnemônico; a teoria da memória encapsulada.
Tecnologia: as técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas às pesquisas retrocognitivas; a técnica de fazer levantamento dos aportes, das companhias, dos autotrafores
e dos autointeresses a fim de diagnosticar autotendências pretéritas; a técnica de comprovação
da autosseriéxis; a técnica pesquisística da saturação mental cosmoética.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
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o laboratório radical da Heurística (Serenarium); os laboratórios de desassédio mentalsomático
(Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laborátorio conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;
o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível
da Holomnemônica; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parassemiologia.
Efeitologia: o efeito da autosseriexialidade; o efeito atual das auto-heranças evolutivas;
os efeitos holossomáticos, multidimensionais e maxiproexológicos da identificação de retropersonalidade consecutiva; os efeitos paraterapêuticos das retrocognições; o efeito precognitivo, paraprofilático e paradoxal, das retrocognições assistidas; o efeito cascata da retrocognição;
o efeito motivador das pesquisas da Seriexologia.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas de retrocognições autênticas.
Ciclologia: a qualificação lúcida do ciclo evolutivo pessoal (atividade); o ciclo ajudar–
–ser ajudado; o ciclo lembrança pessoal–lembrança grupal; o ciclo saturação mental pesquisística–saturação holopensênica–Parafenomenologia; o ciclo ressoma amnéstica–irrompimento do
paracérebro–dessoma lúcida (Pós-Complexiologia); o ciclo recéxis-recin-reurbin.
Enumerologia: a apuração autorretrocognitiva; a averiguação autorretrocognitiva; a inquirição autorretrocognitiva; a examinação autorretrocognitiva; a perquirição autorretrocognitiva; a inspeção autorretrocognitiva; a investigação autorretrocognitiva.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado às pesquisas autorretrocognitivas; o binômio Paraproxêmica Interconsciencial–Paracronêmica Seriexológica; o binômio
autorretrocognição-autorresponsabilização; o binômio Memoriologia-Historiografologia; o binômio projetabilidade lúcida–recuperação de megacons; o binômio memória-cognição; o binômio pluriexistencial amizade profícua–discussão científica.
Interaciologia: a interação estilo pessoal–retroindícios; a interação mnemossoma-sinapsossoma; a interação Verbetografia-Retrocogniciologia; a interação detalhismo-cosmovisão;
a interação persistência-coerência-assistência; a interação autoinventário-autorretrocognição;
a interação retrovida-neoproéxis; a interação recin-Socin-reurbin.
Crescendologia: o crescendo impressão retrocognitiva–clarividência retrocognitiva–
–pangrafia retrocognitiva; o crescendo seriexológico escriba-neoverbetógrafo.
Trinomiologia: o trinômio parapsiquismo-paragenética-paracérebro.
Polinomiologia: o polinômio retrobiografias-retroculturas-retroposturas-retropensenes; o polinômio intuição retrocognitiva–inspiração retrocognitiva–dejaísmo retrocognitivo–clarividência retrocognitiva; o polinômio multifocal atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio EV-descoincidência-clarividência-retrocognição; o polinômio flash
retrocognitivo–maturação pesquisística–achega amparadora–megarrevelação oportuna; o polinômio seriexológico Holomnemossomatologia-Holobiografologia-Holorressomatologia-Holocogniciologia.
Antagonismologia: o antagonismo detalhamento retrocognitivo / hipomnésia somática.
Politicologia: a evoluciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a cognocracia; a parapolimatocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às pesquisas autorretrocognitivas.
Filiologia: a retrofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a neofilia; a mentalsomatofilia; a parapsicofilia; a autocogniciofilia.
Fobiologia: as fobias atuais com origem em retrovidas (Paraetiologia).
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome da automimese fossilizadora.
Holotecologia: a retrocognoteca; a analiticoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca;
a socioteca; a holossomatoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Holomnemossomatologia;
a Pluriexistenciologia; a Paracronologia; a Cronoevoluciologia; a Autopesquisologia; a Intraconscienciologia; a Temperamentologia; a Parageneticologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Holopercucienciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; o pré-intermissivista; o paraconscienciólogo;
o ser desperto; a semiconsciex; o maxicompletista existencial.
Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo
sapiens retroactor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: detalhamento retrocognitivo inicial = a dissecção parapesquisística minuciosa e exaustiva de determinada vida pessoal prévia (Cogniciologia Autosseriexológica); detalhamento retrocognitivo mediano = a dissecção parapesquisística minuciosa e exaustiva de várias
vidas pessoais prévias (Cosmovisiologia Autosseriexológica); detalhamento retrocognitivo avançado = a dissecção parapesquisística minuciosa e exaustiva das retrovidas de várias pessoas de
determinado grupo (Cosmovisiologia Seriexológica).
Culturologia: a cultura da Autosseriexologia Lúcida.
Cosmovisão. Atinente à Detalhismologia, eis a título de exemplo, 100 temas passíveis
de serem investigados e aprofundados pelas conscins parapsíquicas vivenciadoras de retrocognições objetivando a ampliação das abordagens auto e heterosseriexológicas, esclarecedoras quanto
à realidade consciencial (modus vivendi) atual (Autoproexologia), aqui ordenados alfabeticamente:
01. Retroacertos: a repercussão evolutiva dos feitos intrafísicos cosmoéticos.
02. Retroamizades: as amizades raríssimas antigas atualmente identificadas.
03. Retroaniversários: o efeito seriexológico das comemorações humanas reiteradas.
04. Retroapriorismos: as retrotendenciosidades amauróticas; o part pris emocional.
05. Retroassistências: os retroassistidos; a ajuda desinteressada; o cotejo tacon-tares.
06. Retrobagulhos: os objetos de desejo; o apego material; o perdularismo infantil.
07. Retrobibliofilia: a afinidade com o holopensene bibliológico; a biblioclastia.
08. Retrobiografia: a síntese da vida; a retroconscienciometria; as controvérsias.
09. Retrobrigas: os desafetos; os adversários ideológicos; os duelos; as guerras.
10. Retrocaprichos: as imaturidades; as extravagâncias; as excentricidades remorsais.
11. Retrocarma: as interprisões; as vitimizações; os acertos grupocármicos óbvios.
12. Retrocatástrofes: as intempéries; as epidemias; as guerras; as megacrises terrestres.
13. Retrocérebro: a qualificação da retrocerebralidade (neurofunção); as psicopatias.
14. Retrochacras: o nível de autoconsciência parafisiológica; a retrossaúde.
15. Retrocódigos: os princípios de vida; os valores pessoais; os pactos conscienciais.
16. Retrocognoscência: o nível e a abrangência da erudição retrossomática.
17. Retrocompanhias: o círculo social; a diversidade dos contatos; os pets de outrora.
18. Retrocompetências: a polivalência consciencial; as retrocapacidades inatas.
19. Retrocompléxis: a amplitude do último completismo existencial (autestimativa).
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Retroconceitos: a orismopensenidade prática funcional interassistencial.
Retroconciliações: as rusgas e intercompreensões realizadas; a desamarração.
Retrocondutas: o cabedal qualificativo da Etologia Pretérita.
Retroconquistas: o percentual de contribuição para o aumento da FEP.
Retrocons: as evidências de retrolucidez potencializando a Weltanschauung.
Retroconsciencialidade: as manifestações incontestáveis da maturidade pessoal.
Retrocontigenciamentos: os retrocontextos vivenciados; as injunções intrafísicas.
Retroconvicções: os valores mais profundos; os paradigmas defendidos.
Retrocorrespondências: o teor das missivas; o perfil dos destinatários.
Retrocrenças: os dogmas autossustentados; a religiosidade; a intrafisicalidade.
Retroculturas: os padrões de comportamentos e costumes do grupo social.
Retrodessomas: o espectro de modos de morrer; a morte digna; o suicídio.
Retrodeterminação: o grau da voliciolina consciencial; a autoprodutividade.
Retrodoenças: as enfermidades enfrentadas; os males sofridos; a retromedicina.
Retroego: o papel intrafísico predominante; o estigma historiográfico (registro).
Retroerros: os equívocos crassos; as omissões deficitárias indubitáveis.
Retroesforços: o patamar de dedicação sincera ao trabalho versus o boavidismo.
Retroevocações: as linhas de pesquisas historiográficas selecionadas à época.
Retrofamília: o materpensene do grupúsculo mais íntimo; a retrodinâmica familiar.
Retrofiex: a retrominipeça lúcida; o desvelo da personalidade intermissiva.
Retrofitoconvivialidade: a profundidade da dedicação e defesa do verde.
Retrofôrmas: as geoafinidades multidimensionais óbvias; a força holopensênica.
Retrofracassos: as desditas pessoais, grupais e ideológicas; o retrossoerguimento.
Retrofunções: o teor do desempenho nos papéis sociais assumidos.
Retrogênero (somático): o savoir-vivre holossomático; a prole; a maternagem.
Retrogenéticas: a Genealogia Retrossomática; a heráldica; a retroparagenética.
Retrogescons: a qualificação, temário e variedade das obras escritas.
Retrogovernos: o feudalismo; as monarquias; as repúblicas; as revoluções.
Retrografopensenidade: o estilo grafopensênico; a amplitude do confor.
Retro-holopensenes: o nível da influência energética ambiental sobre a conscin.
Retro-holossomas: a equitabilidade física, energética, emocional e intelectual.
Retroideais: a extensão e qualidade dos ideais defendidos (intencionalidade).
Retroidiotismos: as cangas do ego; os idiotismos culturais da época.
Retroignorâncias: a cognição de hoje quanto à falta de cognição de ontem.
Retroinfância: as peculiaridades do período infantojuvenil; o retroporão.
Retroiniciações: as práticas parapsíquicas antigas; as sociedades secretas.
Retrointermissões: o nível da manifestação extrafísica; a Baratrosfera; o CI.
Retroinvenções: o portfólio da criatividade funcional; a heuristicalidade.
Retrolivros: as características da biblioteca pessoal; as retroleituras habituais.
Retrolongevidade: o lifetime retrossomático; a qualidade da ancianidade.
Retromãe: o papel decisivo da figura materna; a atuação maternal marcante.
Retromanias: o bizarrismo; os hábitos extravagantes; os costumes esquisitos.
Retromaterpensene: a raiz pensênica predominante na manifestação intrafísica.
Retromegafoco: o retroleitmotiv existencial; a razão de ser da retrovida.
Retromegagescon: a amplitude interassistencial da obra-prima; a neocolheita.
Retromentalidade: o modus operandi da pensenidade pessoal; a retroprotimia.
Retromoradias: o perfil das residências; as casas de campo; os castelos; os feudos.
Retromundivisão: a largueza da embocadura da cosmovisão pretérita.
Retroneuroléxico: a multidiversificação do autodicionário cerebral (analógico).
Retroparadeiros: as andanças; a dromomania; as retrotrilhas energéticas.
Retroparadoxos: os paradoxos etológicos, por exemplo, na infiltração cosmoética.
Retroparapsiquismo: o patamar das retroparapercepções; o cascagrossismo crasso.
Retroposicionamentos: as denúncias cosmoéticas; as autoomissões indefensáveis.
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73. Retroposses: os retrobens; a ganância anterior; a monarquia; a aristocracia; a plebe.
74. Retropreceptorias: a interassistencialidade intelectual teática; o berço da tares.
75. Retroprioridades: a qualidade das retrodecisões denunciando o nível de inteligência.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Retroprivilégios: as regalias históricas; os direitos especiais; as responsabilidades.
Retroproéxis: o nível de autolucidez quanto às próprias tarefas intrafísicas.
Retroproferimentos: os pronunciamentos registrados; os retrodiscursos.
Retroprofissão: a formação acadêmica; a ocupação autodidática; a sobrevivência.
Retroqueixumes: o padrão das retrolamentações denunciando assédios antigos.
Retrorreflexões: as ponderações filosóficas pertinentes; a contribuição científica.
Retrorrotinas: o patamar da autodisciplina cotidiana; a autorganização diária.
Retrossaber: a contribuição ao conhecimento científico da época estudada.
Retrossenha: o know-how pluriexistencial; a chave cognitiva para a neoproéxis.
Retrossina: as retrofatalidades; as retroprovações; o período evolutivo de Sísifo.
Retrossinapses: o grau de consolidação cognitiva intrafísica e intermissiva.
Retrossoma: as características do corpo anterior; a aplicação da Teleobiotipologia.
Retroteática: o patamar da coerência; o nível de exemplarismo pessoal; a verbação.
Retrotécnicas: a descoberta e uso de técnicas etológicas originais (Tecnologia).
Retrotemperamento: o materpensene da intraconsciencialidade pretérita.
Retrotendências: a Arte; o belicismo; a Ciência; o parapsiquismo; a assistência.
Retrotradicionalismos: os primitivismos sociológicos; o retroconservadorismo.
Retrotrafais: as lacunas pessoais antigas; os retrotrafores ainda hoje inalcançados.
Retrotrafares: as inexperiências, imaturidades e irracionalidades milenares.
Retrotrafores: os acertos, os skills, os talentos singulares teáticos.
Retrotraumas: as feridas emocionais; as perdas incompreensíveis; a imaturidade.
Retroviagens: as cidades visitadas; o itinerário das férias; os meios utilizados.
Retrovícios: os excessos; a sucumbência bioquímica; o tabagismo; o etilismo.
Retrovínculos: a amplitude e a qualificação dos liames grupocármicos.
Retrozeitgeist: o espírito da época estudada; a interação Mesologia-conscin.

Retrobiografia. Atinente à Seriexologia, a técnica do detalhismo retrocognitivo pode
ser aplicada, na condição de ensaio, preparação ou teste inicial, por toda conscin pré-serenona,
ainda desprovida de autorrecordações pretéritas acachapantes, a partir do estudo
conscienciométrico de determinada biografia histórica, com a qual tenha indiscutível afinidade
holossomática, procurando calçar os sapatos da personalidade em análise e assumindo, ad
experimentum, aquela vida, naquela época, como se constasse, de fato, nos meandros da própria
Holobiografologia.
Hipótese. O raciocínio parassemiológico interexistencial proposto permite a comprovação de tal premissa a partir do cotejo técnico convergente, de, pelo menos, 100 atributos, características, variáveis ou aspectos (ao modo da listagem anterior) da manifestação consciencial inegavelmente coincidentes entre as personalidades em foco. Temperamento muda devagar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o detalhamento retrocognitivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
02. Autoconsciexiabilidade retrocognitiva: Intrafisicologia; Homeostático.
03. Autocrítica remissiva: Autocriticologia; Homeostático.
04. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
05. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
Detalhe decisivo: Cosmossintesologia; Neutro.
Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
Memória encapsulada: Mnemossomatologia; Neutro.
Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
Retrospectiva autodesassediadora: Mnemossomatologia; Homeostático.
Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.

A TÉCNICA DO DETALHISMO APLICADA ÀS PESQUISAS RETROCOGNITIVAS EXAUSTIVAS IMPULSIONA NOVAS OCORRÊNCIAS PARAPSÍQUICAS RETROMNEMÔNICAS EM VIRTUDE DA SATURAÇÃO MENTAL POSITIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já dissecou teaticamente as autexperiências parapsíquicas retrocognitivas? Qual o nível cosmovisiológico alcançado? Quais os dividendos proexológicos inescondíveis daí advindos?
P. F.
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DETALHE DECISIVO
(COSMOSSINTESOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O detalhe decisivo é o pormenor marcante na vida humana a ser descoberto
e identificado em todas as atividades da consciência, e cujo conhecimento exige aplicação prática,
evolutiva, em geral de ordem mentalsomática, excluindo as interferências instintuais ou psicossomáticas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo detalhe vem do idioma Francês, détail, ―pequeno pedaço; parte;
elementos mínimos de determinado conjunto; particularidade de algum elemento ou conjunto‖.
Surgiu no Século XIV. O termo decisivo deriva também do idioma Francês, décisif, ―que traz
uma solução‖, e este do idioma Latim Medieval, decisivus, ―que decide uma questão‖, de decidere, ―cortar; separar; despedaçar a golpes‖, e por extensão, ―decidir; regular amigavelmente; compor; harmonizar; exprimir‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Detalhe marcante. 2. Pormenor decisivo. 3. Pormenor marcante.
4. Fator determinante. 5. Agente determinante.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo detalhe:
detalhação; detalhada; detalhado; detalhador; detalhadora; detalhamento; detalhante; detalhar;
detalhável; detalhismo; detalhista; detalhística; detalhístico; minidetalhe.
Neologia. As 3 expressões compostas detalhe decisivo, detalhe decisivo fundamental
e detalhe decisivo auxiliar são neologismos técnicos da Cosmossintesologia.
Antonimologia: 1. Detalhe insignificante. 2. Detalhe desprezível.
Estrangeirismologia: o megalocus da intencionalidade; o principium prioritarius;
o principium conscientiologicum; o Mentalsomarium; o Prioritarium; o Cosmocognitarium;
o nec plus ultra dos saberes.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da cosmovisão existencial do Cosmos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento pesquisístico; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a flexibilidade pesquisística.
Fatologia: o detalhe decisivo; o minidetalhe pesquisístico; o costume, hábito inteligente
ou rotina útil de, em primeiro lugar, destacar o detalhe decisivo de cada abordagem pesquisística
desde o passo inicial; o fator determinante da ação libertária; o agente mentalsomático básico dos
atos evolutivos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio de experimentos.
Tecnologia: o domínio da técnica do confor; a teática do binômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito surpreendente do detalhe megafocal nas pesquisas em geral.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio esforço-competência; o binômio persistência-eficácia.
Interaciologia: a interação dos detalhes formando o todo.
Crescendologia: o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo ausência
do detalhe–mutilação cultural.
Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade.
Antagonismologia: o antagonismo todo / parte; o antagonismo detalhismo / cosmovisão
detalhista.
Paradoxologia: o paradoxo do detalhismo ser superior ao perfeccionismo; o paradoxo
técnica do detalhismo–corte das insignificâncias.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da perfeição.
Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a criticoteca; a teaticoteca; a discernimentoteca; a raciocinoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmossintesologia; a Detalhismologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autocogniciologia; a Cosmanaliticologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Autocriteriologia; a Autoparaprospectivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens delineator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
heuristicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: detalhe decisivo fundamental = o fato de a conscin parapercuciente saber
se a consciex em foco é amparadora ou assediadora; detalhe decisivo auxiliar = o fato de a conscin parapercuciente saber identificar exatamente o conteúdo da mensagem do parafenômeno vivenciado.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmossintesologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
das especialidades da Conscienciologia, 18 categorias de detalhes decisivos básicos:
01. Autodeterminologia: o detalhe decisivo é a volição.
02. Autopensenologia: o detalhe decisivo é o pen do pensene.
03. Comunicologia: o detalhe decisivo é o confor.
04. Conscienciologia: o detalhe decisivo é o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
05. Conscienciometrologia: o detalhe decisivo é a autocrítica.
06. Despertologia: o detalhe decisivo é a incorruptibilidade cosmoética.
07. Dessomatologia: o detalhe decisivo é o desapego pessoal.
08. Duplologia: o detalhe decisivo é a concessão cosmoética mútua.
09. Energossomatologia: o detalhe decisivo é o estado vibracional (EV).
10. Evoluciologia: o detalhe decisivo é a interassistencialidade.
11. Extrafisicologia: o detalhe decisivo é a autolucidez.
12. Grafopensenologia: o detalhe decisivo é a megagesconografia.
13. Holomaturologia: o detalhe decisivo é o conjunto de cons recuperado.
14. Interassistenciologia: o detalhe decisivo é a ofiex pessoal.
15. Intrafisicologia: o detalhe decisivo é o oxigênio.
16. Liberologia: o detalhe decisivo é a autorreflexão.
17. Mentalsomatologia: o detalhe decisivo é o autodiscernimento.
18. Proexologia: o detalhe decisivo é o compléxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o detalhe decisivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
04. Detalhe irretocável: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
06. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
07. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Marca de excelência: Evoluciologia; Neutro.
09. Nuança: Experimentologia; Neutro.
10. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
11. Recorde homeostático: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
13. Superexatidão: Holomaturologia; Homeostático.
14. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
15. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
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O DETALHE DECISIVO PODE SIGNIFICAR A SÍNTESE
DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA REALIDADE, SOB ANÁLISE, CAPAZ DE DESENCADEAR A COSMOVISÃO MAIOR
DO ASSUNTO DA AUTOPESQUISA OU EXPERIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica sempre o detalhe decisivo em cada estudo ou pesquisa? Por qual razão?
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DETALHE IRRETOCÁVEL
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O detalhe irretocável é a parte ou segmento acabado ou irrepreensível do
conjunto da construção evolutiva sempre imperfeita.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo detalhe vem do idioma Francês, détail, ―pequeno pedaço; parte;
elementos mínimos de determinado conjunto; particularidade de algum elemento ou conjunto‖.
Surgiu no Século XIV. O prefixo in deriva do idioma Latim, in, ―privação; negação‖. A palavra
retocar é de origem controversa. Segundo Antonio Geraldo da Cunha (1924–1999) e José Pedro
Machado (1914–2005), provém do idioma Italiano, ritoccare, ―tocar de novo; retomar algo para
corrigir; reavivar; melhorar ou alterar‖. Conforme Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1910–
–1989), é composta pelo prefixo re, do idioma Latim re, ―retrocesso; retorno; recuo; repetição;
iteração; reforço; intensificação‖, e pelo termo tocar, de origem onomatopaica herdada do Latim
Vulgar, toccare. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Detalhe acabado. 2. Detalhe irrepreensível.
Neologia. As 3 expressões compostas detalhe irretocável, detalhe irretocável intrafísico
e detalhe irretocável multidimensional são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Detalhe retocável. 2. Detalhe inacabado. 3. Superficialidade das
ações.
Estrangeirismologia: o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a flexibilidade autopensênica.
Fatologia: o detalhe irretocável; o detalhe essencial; o detalhe secundário; a minudência
das observações pesquisísticas; as divergências dos detalhes; a relevância do detalhismo; o pormenor aparentemente desprezível; a clivagem da atenção; a identificação do detalhe; as nuanças
dos constructos; as minúcias confluentes dos fatos; as sutilezas postas à luz das meganálises;
a anatomização dos temas; a atomização das partes; a pulverização do todo; a explicitação das diferenças detalhadas das similitudes; a realidade do detalhe sempre único pela inexistência de
qualquer similitude idêntica absoluta; os detalhes da anormalidade no universo da pesquisa; a filigrana; a minúcia; a minudência; a particularidade; o pormenor; a finura; o acessório; a achega;
a idiossincrasia; a singularidade; o detalhismo analítico; o detalhe indicador; o detalhe singular;
a explicitação detalhista das verdades relativas de ponta (verpons); o detalhe (1%) da teoria na
teática; o detalhe (1%) do verbo na verbação; o detalhe (1%) da forma no confor; o detalhe (1%)
da tacon na assistencialidade; o detalhe (1%) da heterocrítica na criticidade; a pontualização pesquisística; o ponto como unidade da Tudologia; o detalhismo aplicado à interassistencialidade;
o autodiscernimento quanto ao momento exato de concluir o trabalho.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o detalhamento das manobras das energias conscienciais (ECs).
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da assimetria da Natureza; o princípio do confor “o conteúdo pode aperfeiçoar a forma e a forma pode aperfeiçoar o conteúdo”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do detalhe irretocável se situa entre a técnica do detalhismo
e o perfeccionismo; o domínio da técnica do confor; a técnica das 50 vezes mais; a teática do binômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica da
consulta a 50 dicionários.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito surpreendente do detalhe megafocal.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a pesquisa detalhista; a abordagem detalhista; a análise detalhista;
a síntese detalhista; a demonstração detalhista; a hipótese detalhista; o neoprincípio detalhista.
Binomiologia: o binômio esforço-competência; binômio persistência-eficácia.
Interaciologia: a interação dos detalhes formando o todo.
Crescendologia: o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo ausência
do detalhe–mutilação cultural; o autocompromisso com a crescente qualificação da produção
pessoal.
Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade.
Antagonismologia: o antagonismo todo / parte; o antagonismo detalhismo / cosmovisão
detalhista; o antagonismo relativo irretocável / absoluto irrefutável; o antagonismo última demão / primeira demão.
Paradoxologia: o paradoxo do detalhismo ser superior ao perfeccionismo; o paradoxo
técnica do detalhismo–corte das insignificâncias.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da perfeição.
Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a criticoteca; a teaticoteca; a discernimentoteca; a racionoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia;
a Priorologia; a Proexologia; a Autexperimentologia; a Eficienciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Paratecnologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência eficaz; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o profissional competente.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a profissional competente.
Hominologia: o Homo sapiens irretocabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
hermeneuticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: detalhe irretocável intrafísico = a minúcia material, auxiliar, na composição da estrutura da proéxis; detalhe irretocável multidimensional = a minúcia extrafísica, fundamental, na composição da estrutura da proéxis.
Culturologia: a Multiculturologia do Detalhismo.
Detalhes. Inexiste perfeição nesta dimensão humana, no entanto, conseguimos construir
detalhes irretocáveis dentro do momento evolutivo.
Predominância. A meta inteligente, no universo da Proexologia, é fazer predominar os
detalhes irretocáveis na estrutura do todo da construção evolutiva, pessoal. Tal procedimento
substancia a técnica da evolução consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o detalhe irretocável, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
02. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
05. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. Marca de excelência: Evoluciologia; Neutro.
07. Nuança: Experimentologia; Neutro.
08. Recorde homeostático: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
10. Superexatidão: Holomaturologia; Homeostático.
11. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
12. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A RIGOR, INEXISTE COMPLETISMO EXISTENCIAL PERFEITO, PORÉM TODO COMPLETISTA, HOMEM OU MULHER,
CONSEGUE MAIS DE 50% DE DETALHES IRRETOCÁVEIS
NO CORPO DO PRÓPRIO COMPLETISMO PROEXOLÓGICO.

8522

Enciclopédia da Conscienciologia

Questionologia. Qual o percentual, hoje, dos detalhes irretocáveis obtido por você, leitor
ou leitora, na consecução da autoproéxis? Já passa dos 50%?
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DETALHISMO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O detalhismo é a técnica pela qual a conscin aplica racionalmente, sem paranoia, o valor funcional das circunstâncias particulares, peculiaridades e minudências com o objetivo de enriquecer a própria vida intrafísica, com alto grau de organização, por intermédio da atomização máxima nas abordagens às realidades do Cosmos, empregando a capacidade mais ampla
da hiperacuidade (recuperação dos cons) no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo detalhe deriva do idioma Francês, détail, ―pequeno pedaço; parte;
elementos mínimos de um conjunto; particularidade de um elemento do conjunto‖, e este do
idioma Latim, talea, ―chantão ou tanchão, ramo fincado na terra para criar raízes e formar nova
árvore; vara com ponta de ferro, estrepe; barrote, caibro; trave, viga‖; donde provém taliare, ―talhar, cortar‖. Surgiu no idioma Francês no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XIV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina; escola; teoria ou princípio
artístico, filosófico, político ou religioso‖.
Sinonimologia: 01. Particularismo. 02. Meticulosidade explicitativa. 03. Retalhamento
de conceitos. 04. Técnica da minuciosidade. 05. Planejamento detalhista. 06. Atomização.
07. Pulverização. 08. Pontualização. 09. Síntese. 10. Cosmossíntese.
Neologia. Os 2 vocábulos minidetalhismo e megadetalhismo são neologismos técnicos
da Experimentologia.
Antonimologia: 01. Cosmometria. 02. Cosmovisão. 03. Tudologia. 04. Perfeccionismo. 05. Excentricidade. 06. Extravagância. 07. Abordagem superficial. 08. Focagem global.
09. Megafocologia. 10. Holanálise.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o detalhismo; o detalhismo no dia a dia; o detalhamento técnico; a abordagem conscienciológica detalhista; o detalhe da forma (1%) no confor; o detalhe da teoria (1%) na
teática; o detalhe do verbo (1%) na verbação; o detalhe da tacon (1%) na Assistenciologia; o detalhe da heterocrítica (1%) no criticismo; o detalhe da imaginação (1%) na pesquisa; o detalhismo da sutileza; a evidência mínima; a técnica conscienciológica; o átomo; o sutil; o tênue; a tenuidade; o quase impalpável; a nuança; o matiz na cor; o cambiante; o tom na música; o entretom;
o meiotom; o ponto; o fragmento; a fração; o naco; o bocado; a partícula; a particularidade; a peculiaridade; a singularidade; a minuciosidade; a minúcia; a minudência; a miudeza; o pormenor;
a punctuação; o pedaço pequenino; a parcela miúda; o retalho; a faceta do poliedro; o indicador
da abrangência; o não-perfeccionismo; a piscamento; a pinta na ponta do nariz; o dedo do gigante; a agulha no palheiro; o pré-requisito da exaustividade no momento evolutivo; os efes-e-erres;
a aproximação simples; a autorganização; o corpúsculo na célula; a célula no soma; a célula-tronco; a atomização (cenas) + pulverização (constructos) + picotagem (blocos pensênicos); a relação
detalhismo-exaustividade; a relação detalhismo–proéxis pessoal; a relação agulha–ponto da Acupuntura.
Parafatologia: o detalhe do amparador (1%) no tenepessismo.
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III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da atomização cognitiva. Exemplo de detalhe tecnológico, ou industrial: os 3 botões sobressalentes, de 2 tamanhos diferentes, pregados na camisa Coolibar, antiUV, fabricada na China.
Crescendologia: o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo microscópio-telescópio; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / bagulhos energéticos; o antagonismo
especialismo / generalismo.
Holotecologia: a efemeroteca; o crescendo efemeroteca-Holoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; Mentalsomatologia; a Refutaciologia; a Bibliologia; a Priorologia; a Profilaxiologia; a Exaustivologia; a Lucidologia; a Nexopensenologia;
a Tecnologia; a Autorrevezamentologia. A Bibliografia Específica Exaustiva (BEE).
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin bem-organizada; a pessoa minuciosa; a pessoa disciplinada;
a pessoa não-organizada (workaholic); a pessoa paranoica (perfeccionista).
Masculinologia: o detalhista; o profissional generalista-especialista; o cosmanalista.
Femininologia: a detalhista; a profissional generalista-especialista; a cosmanalista.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidetalhismo = a relação sinalética parapsíquica–tímpano; megadetalhismo = a Nanotecnologia.
Neodetalhes. Pelos critérios da Evoluciologia, a evolução da consciência é a vivência
autoconsciente, cada vez mais intensiva, de neodetalhes ou das verpons do Cosmos. A consciência lúcida portadora de maior número de detalhes das realidades cósmicas, desta dimensão,
é o Homo sapiens serenissimus.
Intencionalidade. Nas pesquisas da Mentalsomatologia, a natureza da intencionalidade
é o detalhe experimental mais crítico na manifestação pensênica de cada consciência.
Relevância. Sob o enfoque da Projeciocriticologia, de início, o detalhe fenomênico aparentemente banal e insignificante, à primeira vista malinterpretado e descartado pelo(a) autopesquisador(a) inexperiente, pode ser extremamente relevante, mais tarde, na análise minuciosa dos
parafenômenos projetivos, então projetor(a) consciente, veterano(a), mais competente quanto ao
tema em foco.
Fatuística. Eis, na ordem alfabética, 12 observações simples sobre minifatos corriqueiros da vida humana relativos aos processos de observação técnica dos detalhes:
01. David. O pequenino (pigmeu) David, inteligente, contra o gigante Golias, obtuso.
02. Elétron. O Cosmos – intrafísico – é constituído pela reunião elétron a elétron, ininterruptamente.
03. Gota. A gota d’água – microcosmo – está em sincronia com o Cosmos – macrocosmo.
04. Gramas. Alguns gramas de arsênico matam a pessoa com 100 quilos de peso.
05. Inspiração. O simples e generalizado ato repetitivo, incessante, da inspiração de fração de oxigênio, mantém a vida humana. A vida, às vezes, pode estar por 1 fio.
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06. Minipeça. A reunião minipeça a minipeça consciencial – voluntário a voluntário
compartilhante – compõe o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
07. Mosca. A mosca – detalhe – entrou no focinho do leão. Desesperado, batendo em si
mesmo, o leão se matou.
08. Orifício. Pequeno orifício na barragem pode começar a esbarrondar a represa.
09. Passo. A marcha de 1.000 quilômetros começa por 1 passo na direção certa.
10. Tatuzão. A verpon, verdade relativa de ponta perfuradora da realidade, é a ponta da
broca do tatuzão.
11. Toque. Simples toque no local exato do tórax pode matar a pessoa por parada cardíaca.
12. Unidade. As unidades, partes ou porções compõem o todo. Quem conhece todas as
partes, conhece muito mais, integralmente, o todo.
Repouso. Sem qualquer dúvida, a aplicação mais eficaz da técnica do detalhismo exige
a condição de repouso ou pacificação intraconsciencial da conscin lúcida, por exemplo, depois de
período de sono reparador.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a técnica do detalhismo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
3. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
4. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
5. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
6. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
7. Nuança: Experimentologia; Neutro.

NO CONTEXTO DA EVOLUCIOLOGIA, TANTO O TODO,
OU O CONJUNTO, QUANTO A PARTE, OU O DETALHE,
IMPORTAM NA EVOLUÇÃO SOFISTICADA DA CONSCIÊNCIA, EM QUALQUER TEMPO OU DIMENSÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Qual a importância dada por você à técnica do detalhismo na vida intrafísica? Quanto importam os detalhes na autorganização, especificamente para você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 75, 76, 123, 143, 219, 314,
342, 521, 607, 971, 1.097 e 1.103.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 164,
207, 609, 769, 771, 953 e 954.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 332 e 609.
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DETECÇÃO

ANTECIPADA DE ENERGIAS
(PARAPERCEPCIOLOGIA)

CONSCIENCIAIS

I. Conformática
Definologia. A detecção antecipada de energias conscienciais (ECs) é a ação ou efeito
de a conscin, homem ou mulher, perceber previamente a mudança no padrão holopensênico do
ambiente onde se encontra, podendo assim, contribuir para a profilaxia nos casos necessários.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo detecção vem do idioma Inglês, detection, e este do idioma Latim, detectio, ―tornar perceptível ao ouvido ou à vista ―perceber (um objeto buscado) ou com ele
estabelecer contado‖. Surgiu no Século XX. O termo antecipada deriva do idioma Latim, antecipatus, ―antecipado‖, de antecipare, ―antecipar‖, composta de ante, ―diante de; na presença de; antes; anteriormente‖, e capere, ―tomar; pegar; sofrer; padecer; ser impedido; ganhar; cativar; admitir; comportar‖. Apareceu no Século XV. A palavra energia provém do idioma Francês, énergie,
derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, ―força em ação‖. Apareceu
no Século XVI. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de
alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do
verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Percepção antecipada de ECs. 2. Percepção prévia de ECs. 3. Constatação antecipada de ECs. 4. Detecção antecipada de ECs.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo detecção:
autodetecção; detectante; detectar; detector; detectora; heterodetecção; indetectada; indetectado; indetectável; maxidetecção; megadetecção; minidetecção; paradetecção.
Neologia. As 3 expressões compostas detecção antecipada de energias conscienciais,
detecção básica antecipada de energias conscienciais e detecção avançada antecipada de energias conscienciais são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Percepção posterior de ECs. 2. Inobservância anterior de ECs.
3. Percepção tardia de ECs.
Estrangeirismologia: a detecção do timing exato de oportunidades assistenciais.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à percepção de energias conscienciais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Existem detetives
parapsíquicos.
Coloquiologia: a possibilidade de antever boi na linha.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – A sabedoria consiste na antecipação das
consequências (Norman Cousins, 1915–1990).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Antecipação. Na Comunex Evoluída não há imprevistos, tudo ali é conhecido com
antecipação”.
2. “ECs. Quem desenvolve as autoparaperceptibilidades quanto às ECs, consegue detectar corretamente os trafores ou os trafares predominantes em qualquer holopensene assim que
o adentra, seja nesta dimensão respiratória ou em outra. Esta vantagem parapsíquica não tem
preço”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia; a detecção de gatilhos patopensênicos; os subpensenes; a subpensenidade; a detecção de fôrmas holopensênicas; a detecção dos padrões autopensênicos; a atenção redobrada na detecção dos xenopensenes; a xenopen-
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senidade; a ausculta atenta ante a detecção da diferenciação pensênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o fato não detectado pelo sentido da visão; o pré-humano detectando a chegada da conscin; a falta de conhecimento quanto às próprias energias conscienciais; o fenômeno não
detectável através dos sentidos somáticos; os fenômenos ainda não detectados pelas Ciências convencionais; a sincronidade de ao pensar em alguém o(a) mesmo(a) ligar logo em seguida; a sondagem do clima interconsciencial; a escuta atenta favorecendo as mudanças no ambiente; o exercício da leitura da aura energética no Curso 40 Manobras Energéticas; a atividade prática de
competência parapsíquica do Curso Escola de Parapsiquismo; o abertismo consciencial contribuindo para receber quem está chegando; a saúde consciencial favorecida pela antevisão; a vontade
em melhorar a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a manutenção da Higiene Consciencial; a detecção
de nuanças da interassistencialidade mais evoluída.
Parafatologia: a detecção antecipada de energias conscienciais; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parafato de as energias conscienciais chegarem temporariamente antes do soma ou da força presencial do visitante; a percepção da ausência energética; a autointoxicação pela falta de desassimilação simpática (desassim); a captação da sofisticação assediadora; a constatação de assediadores intervenientes na relação afetiva através do acoplamento áurico;
a percepção de bloqueios e descompensações holochacrais; a intrusão de consciex assediadora;
a identificação de paraintrusões sadias ou doentias; a possessão interconsciencial; os chacras facilitando a reconhecimento energético imediato da presença de consciexes doentes; a assimilação
simpática (assim); o parafato de ao detectar as energias nem sempre reconhecer quem está chegando; os paravestígios deixados no local; os sensoriamentos parapsíquicos empregados ao modo
de detector de mentiras; a parapercepção antecipada da espionagem extrafísica; o parafato de
a consciência mais evoluída poder gerar intencionalmente a ausência energética; a percepção das
nuanças da parapsicosfera de outrem; a habilidade em discriminar antecipadamente as ECs; a detecção pessoal das energias sem a percepção de outrem; a absorção de energia imanente; a autavaliação energética; a autoconfiança energética parapsíquica; a autoconscientização energética;
a autoconscientização multidimensional (AM); a autodetecção energética através da psicometria;
a autonomia energética; a blindagem energética dos ambientes; a parapercuciência da dimensão
energética ao redor; a detecção das energias pela clarividência; a parapercepções das repercussões
energéticas sadias às manifestações pessoais; a entrevisão de eventos extrafísicos; o reconhecimento dos parabanhos energéticos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as dinâmicas
parapsíquicas; o acoplamento energético; os paraolhos; o energossoma; os campos bioenergéticos
favoráveis à identificação de ECs; a limpeza energética do local antes da chegada da conscin detectada; a identificação das energias do local de poder; a acalmia energética; o domínio das energias; a autodetecção privilegiada da Parelencologia pessoal; as inspirações de amparadores extrafísicos; a exteriorização de energias antecipadas propiciando homeostase holossomática para
a pessoa detectada; o parafato de a presença do Serenão não poder ser detectada, caso ele não deseje.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a dificuldade na detecção dos sinergismos complexos dos fatos; o sinergismo prevenção-detecção.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de ser impossível viver na existência intrafísica sem receber fluxos de energias contrárias ou antagônicas de conscins, consciexes
e princípios conscienciais; o princípio de não revidar as cargas antagônicas com outras cargas
energéticas de igual teor; o princípio de a energia não ter tempo nem espaço.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contribuindo nas antecipações evolutivas; o código grupal de Cosmoética (CGC) priorizando o melhor para todos os envolvidos,
sempre.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da fartura de energias
conscienciais.
Tecnologia: a técnica energética dos 30 metros; a técnica da detecção tátil; a técnica de
mobilização básica de energias (MBE); a técnica da exteriorização de energias.
Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntário conscienciológico atento às oportunidades evolutivas de assistir.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional; o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório
conscienciológico de Ectoplasmologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
e parapsíquica pessoal; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Desassediologia;
o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia.
Efeitologia: os efeitos doentios dos miniassédios frequentes; o efeito bola de neve dos
fatos intervenientes indetectados; o efeito benéfico do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da detecção antecipada de energias contribuindo para assistência mais eficaz.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP); o ciclo detecção parapsíquica–discriminação do parafenômeno–identificação do parapercepto; o ciclo tábula rasa–exteriorização de energias–percepção da repercussão; o ciclo reconhecimento da incompetência–vontade de ajudar–
–escuta atenta.
Enumerologia: a detecção das ECs do bagulho ambiental; a detecção das ECs do ambiente doentio; a detecção das ECs da entropia; a detecção das ECs do parafenômeno; a detecção
das ECs do presente recebido a detecção das ECs do autassédio; a detecção das ECs do amparo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assimilação-desassimilação; o binômio detectar-intervir; o binômio energias detectadas–atitudes tomadas; o binômio autodetecção de trafar–recin imediata.
Interaciologia: a interação pensamento-sentimento-energia; a interação energética com
pessoas e ambientes; a interação chegada de energias alheias–exteriorização de energias pessoais.
Crescendologia: o crescendo cascagrossismo–domínio do EV favorecendo a assistência
pontual.
Trinomiologia: o trinômio percepção da realidade–captação de informações–detecção
de padrões; o trinômio detecção-decodificação-interpretação; o trinômio percepção-parapercepção-omnipercepção.
Polinomiologia: o polinômio percepção-identificação-detecção-informação; o polinômio detecção-abordagem-técnica-resultado; o polinômio assim–desassim–arco voltaico craniochacral–megaeuforização–tenepes–autofiex.
Antagonismologia: o antagonismo energia detectada / energia despercebida.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei da atração dos afins; a lei do maior esforço na detecção das energias.
Filiologia: a energofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a energofobia dificultando a percepção das energias.
Sindromologia: a síndrome do vampirismo energético; a síndrome da dispersão consciencial dificultando a autodefesa energética; a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de se encapsular (autofechadismo) para não perceber as energias.
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Mitologia: o mito de as energias familiares nunca serem patológicas, intrusivas ou doentias; o mito do dom recebido sem autesforço.
Holotecologia: a energossomatoteca; a energeticoteca; a assistencioteca; a tenepessoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Detecciologia; a Autodetecciologia; a Autoparapercepciologia; a Diagnosticologia; a Energossomatologia; a Extrafisicologia; a Intrusiologia; a Omnipercepciologia; a Parabanhologia; a Parapsiquismologia; a Sinaleticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin casca-grossa; os alunos extrafísicos não-detectados; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens anticipator; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo
sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens paraperceptiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: detecção básica antecipada de energias conscienciais = a percebida pela
conscin pré-serenona, com distinção ou não das ECs; detecção avançada antecipada de energias
conscienciais = a percebida pelo ser desperto, com discriminação de ECs.
Culturologia: a cultura da antecipação; a cultura da Energossomatologia.
Profilaxiologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 providências não excludentes,
práticas e inteligentes a serem tomadas pela conscin detectora de ECs para evitar a condição da
entropia no ambiente ou no microuniverso consciencial:
1. Autocriticidade parafenomênica.
2. Blindagem energética.
3. Chuveirada hidromagnética.
4. Exteriorização de energias.
5. Iscagem lúcida.
6. Limpeza e higienização do ambiente.
7. Ortopensenidade.
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8. Prática do EV.
9. Rapport com a consciência detectada.
Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 sinaléticas energoparapsíquicas
passíveis de ocorrer à conscin em função da detecção antecipada das ECs:
01. Banho energético.
02. Mioclonias.
03. Mudança de humor.
04. Mudanças de temperatura.
05. Odores incomuns.
06. Picos de baixa ou alta lucidez.
07. Pressão desconfortável na nuca.
08. Pulsação do frontochacra.
09. Sensação de peso nas costas.
10. Sensação de vibração.
11. Sons intracranianos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a detecção antecipada de energias conscienciais, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Absorção de energias: Energossomatologia; Neutro.
02. Antecipação interassistencial: Anonimatologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
04. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
06. Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
07. Energia consciencial gasta: Energossomatologia; Neutro.
08. Energia consciencial livre: Energossomatologia; Neutro.
09. Intercâmbio energético: Energossomatologia; Neutro.
10. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
11. Mapeamento energético: Parapercepciologia; Neutro.
12. Paraassepsia Antecipada: Energossomatologia; Neutro.
13. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
14. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A DETECÇÃO ANTECIPADA DE ENERGIAS CONSCIENCIAIS
FAVORECE, ÀS PESSOAS INTERESSADAS, A MELHORIA,
QUALIFICAÇÃO E APLICAÇÃO INTERASSISTENCIAL DAS
MANIFESTAÇÕES PARAPSÍQUICAS NA COTIDIANIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza a detecção antecipada de ECs? Faz uso
de alguma técnica específica? Com qual intenção?
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DEVAS
(PERFILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. Os devas são consciências, intra e extrafísicas, de vários níveis evolutivos,
voltadas à assistência dos princípios conscienciais, animais e plantas, com estreita afinização às
energias da Natureza.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra deva procede do idioma Sânscrito, deva, ―brilhante, deus enquanto ser brilhante‖, e esta de div, ―brilhar‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Assistentes dos princípios conscienciais. 2. Socorristas dos pré-humanos.
Neologia. As duas expressões compostas devas intrafísicos e devas extrafísicos são neologismos técnicos da Perfilologia.
Antonimologia: 1. Assediadores intrafísicos. 2. Satélites de assediadores extrafísicos.
3. Personalidades zoocidas. 4. Personalidades fitocidas.
Estrangeirismologia: o helper; o rapport com a natureza; o evolutionary personal trainer.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holoconvivialidade maxifraterna aplicada aos princípios conscienciais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Natureza: orquestra evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal afinizado aos princípios conscienciais; o holopensene dos amparadores regentes da natureza; o holopensene dos socorristas extrafísicos dos pré-humanos; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; o holopensene vegetal; o holopensene pessoal da convivialidade patológica; os patopensenes; a patopensenidade; o ato de as consciências pensenizarem cosmoeticamente sobre os princípios conscienciais.
Fatologia: a assistência à flora e à fauna; os protetores auxiliando no resgate de animais
aos moldes dos devas; a natureza exprimindo harmonia para as consciências; o ato de a conscin
assistente possuir compaixão autêntica e sincera pelos semelhantes; a identificação pessoal com
a flora; a coexistência cosmoética com as plantas domésticas; a necessidade pessoal do protetor
conviver com animais, plantas, flores e frutos; o mito das fadas, duendes e anjos denotando a insipiência das conscins perante a assistência dos devas; a atitude pessoal pró-verde; a Ecologia; as
Sociedades Protetoras dos Animais; a convivialidade sadia ampliando a consciencialidade em
grupo e a mentalidade planetária da conscin.
Parafatologia: os amparadores extrafísicos responsáveis pelo encaminhamento dos princípios conscienciais; a paraconvivialidade sadia; os assistentes extrafísicos especializados na captação e recepção da ectoplasmia objetivando revitalizar animais e plantas; os devas auxiliando na
ressoma e dessoma dos animais; as comunidades extrafísicas especializadas no acolhimento dos
princípios conscienciais; a parassegurança de ambientes realizada pelos amparadores extrafísicos
conjuntamente com paranimais; a diversidade dos devas quanto ao nível evolutivo percorrendo
desde o pré-serenão vulgar até o Serenão; o ato de os devas atuarem como infiltrados cosmoéticos
em ambiente inóspito utilizando para isso a autotransfiguração do psicossoma na forma de plantas
e animais; a facilidade dos devas na mobilização das energias imanentes e na produção de ecto-
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plasma; a fitoenergia; a geoenergia; a hidroenergia; a aeroenergia; a zooenergia; as energias imanentes propiciando o desassédio interconsciencial; os animais e plantas utilizados pelos amparadores extrafísicos para auxiliar consciexes parapsicóticas; os subumanos salvando vidas de conscins através de insights recebidos de consciexes auxiliadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da Natureza; o sinergismo dos animais; o sinergismo da
fôrma holopensênica dos amparadores afinizados com os princípios conscienciais; o sinergismo
entre assistente e assistido; o sinergismo da convivialidade sadia; o sinergismo da fraternidade;
o sinergismo interassistencial; o sinergismo parapsíquico promovido pela zooconvivialidade e fitoconvivialidade.
Principiologia: o princípio do senso de convívio fraterno com a flora e a fauna; o princípio do respeito mútuo entre as espécies irmãs ou primas; os princípios do Curso Intermissivo
(CI) norteando as ações cosmoéticas pessoais; o princípio da interassistencialidade inexorável na
interação com a Natureza; o princípio de a consciência mais evoluída auxiliar no amadurecimento da menos evoluída.
Codigologia: a Conviviologia aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do universo zoológico do homem; a teoria da escala evolutiva das
consciências refletindo diretamente no convívio com os animais e plantas; a teoria e a prática
das bioenergias aplicadas na zooconvivialidade e fitoconvivialidade.
Tecnologia: a técnica da interassistencialidade; a técnica da maturidade consciencial
avançada propiciando a convivialidade sadia; as técnicas bioenergéticas; as técnicas otimizadoras da zooconvivialidade; as técnicas da fitoconvivialidade; as técnicas utilizadas para o resgate
de animais; as técnicas de manejo com as plantas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da assistencialidade; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os devas auxiliando na recomposição dos efeitos nosográficos da condição
dos animais escravos; os efeitos da força energética da Natureza para com as consciências intrafísicas (conscins); o efeito renovador dos devas para com os animais; os efeitos catárticos dos
resgates extrafísicos aos subumanos; o efeito esclarecedor das discussões cosmoéticas realizada
pelos protetores da Natureza; os efeitos da intercompreensão entre o Homem e os subumanos; os
efeitos nosográficos gerados pelos zoocidas e fitocidas; os efeitos evolutivos da reparação dos
erros pessoais perante a Natureza.
Neossinapsologia: os devas auxiliando as conscins na aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo da Natureza; a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante a zooconvivialidade e fitoconvivialidade.
Binomiologia: o binômio Zoologia-zooconvivialidade; o binômio Biologia–fitoconvivialidade; o binômio Homo sapiens–mamíferos; o binômio devas–amparador intrafísico; o binômio
holoconvivialidade–saldo evolutivo; o binômio tacon-tares aplicado na educação ambiental; o binômio Direito-Paradireito relacionado à convivialidade sadia entre os princípios conscienciais.
Interaciologia: a compreensão da holointeração entre os seres vivos; a interação consciência-Natureza; a interação dos devas com a energia imanente; a interação pensênica entre os
devas e os animais; a interação parapedagógica assistência à Natureza–assistência para as
conscins; a interação evolutiva dos seres vivos; a interação multidimensional da paraconvivência
universalista.
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Crescendologia: o crescendo senso de convívio fraterno com os animais–senso de convívio maxifraterno com as consciências.
Trinomiologia: os devas interagindo com o trinômio Central Extrafísica de Energia
(CEE)–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Polinomiologia: o polinômio planta–micróbio–pré-humano–Homo sapiens sapiens
exemplificando a interconectividade entre os seres vivos.
Antagonismologia: o antagonismo devas / assediadores extrafísicos; o antagonismo
conscin zoofílica / conscin zoofóbica; o antagonismo protetor de animais / zoocida profissional;
o antagonismo Homopsicologia / Zoopsicologia; o antagonismo devas / fitocida profissional;
o antagonismo convivência sadia / convivência doentia; o antagonismo conscin dedo verde
/ conscin seca-pimenteira.
Paradoxologia: o paradoxo da planta frágil com energia vigorosa; o paradoxo do animal forte com energia sutil; o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a refutaciocracia; a proexocracia.
Legislogia: as leis valendo para todas as consciências e princípios conscienciais.
Filiologia: a conviviofilia; a zoofilia; a fitofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a energofilia.
Fobiologia: a zoofobia; a cosmoeticofobia; a fitofobia; a conviviofobia; a recinofobia;
a recexofobia; a autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome do cascagrossismo; o sobrepujamento da síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de acumular animais.
Mitologia: o mito da deusa mãe, retratado nas civilizações pagãs responsável pela origem da vida, da Natureza, da fertilidade e da cultura.
Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a fenomenoteca;
a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a zooteca.
Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Intencionologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: os devas; os amparadores extrafísicos; os amparadores intrafísicos; os protetores de animais; os subumanos; a flora; os protetores da natureza; os assediadores; os guias-cegos; as consréus.
Masculinologia: o amparador Xamã; o médico veterinário; o biólogo; o agronômo;
o agricultor; o fitocida; o zoocida; o homem consréu; o intermissivista; o cuidador; o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo;
o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo.
Femininologia: a amparadora extrafísica Rose Garden; a médica veterinária; a bióloga;
a agrônoma; a agricultora; a fitocida; a zoocida; a mulher consréu; a intermissivista; a cuidadora;
a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: devas intrafísicos = as conscins predispostas à assistência e à convivialidade sadia com os princípios conscienciais; devas extrafísicos = as consciexes predistostas à assistência e à paraconvivialidade sadia com os princípios conscienciais.
Culturologia: a cultura da convivialidade sadia entre os seres vivos.
Diferença. Sob o ângulo da Conscienciometrologia, através dos milênios, muito se especulou e se registrou sobre os devas, no entanto, tais elucubrações eram embasadas no misticismo
e na religiosidade ofuscando a verdadeira identidade dessas consciências. Assim, os devas eram
confundidos com seres e / ou entidades, a exemplo de fadas, gnomos, personagens da gurulatria
devido à ausência de estudos aprofundados na Parapercepciologia e Evoluciologia.
Convivialidade. Considerando a Evoluciologia, o emprego digno do senso de convívio
fraterno e cosmoético com os animais e as plantas evidencia o nível evolutivo e a qualidade do
Curso Intermissivo (CI) da consciência humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os devas, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Árvore: Fitoconviviologia; Neutro.
04. Canis lupus: Cinologia; Neutro.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Códego: Egologia; Homeostático.
07. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Maniologia: Parapatologia; Nosográfico.
11. Pitonisa: Perfilologia; Neutro.
12. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Subumano-terapeuta: Interassistenciologia; Homeostático.

A CONVIVIALIDADE COSMOÉTICA ENTRE AS CONSCIÊNCIAS E OS PRINCÍPIOS CONSCIENCIAIS É INEVITÁVEL
E INSUBSTITUÍVEL NA EVOLUÇÃO. OS DEVAS SINTETIZAM ESSA DINÂMICA INTERASSISTENCIAL HARMÔNICA.
Questionologia. Você, leitor e leitora, possui afinidade com os princípios conscienciais?
Qual saldo interassistencial vem obtendo com a interação homem–pré-humano–planta?
Bibliografia Específica:
1. Altman, Nathaniel; O Manual dos Devas; 216 p.; 3 caps.; 100 refs.; alf.; 21 x 14 cm; enc.; PensamentoCultrix; São Paulo, SP; 1998; páginas 10 a 30.
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2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 52 a 71.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 256.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 403 a 409.
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DEVER DE CASA
(AUTODESEMPENHOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dever de casa é a tarefa primordial, indispensável, de responsabilidade
intransferível da consciência, intra ou extrafísica, a ser realizada nos bastidores da cotidianidade,
objetivando alcançar melhores resultados nos empreendimentos evolutivos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo dever deriva do idioma Latim, de abere, ―dever, ser devedor; estar
obrigado a; ter obrigação de‖. Surgiu no Século XIII. O vocábulo casa vem do idioma Latim, casa, ―casa; choupana; cabana; casebre; arribana‖. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Tarefa de casa. 2. Compromisso particular. 3. Dever individual.
Neologia. As duas expressões compostas dever de casa da consciex intermissivista e dever de casa da conscin proexista são neologismos técnicos da Autodesempenhologia.
Antonimologia: 1. Curso. 2. Trabalho. 3. Atividade oficial.
Estrangeirismologia: o homework capacitante; o timing consciencial; o know-how evolutivo; o upgrade cognitivo; o day after day; as home tasks; a locução latina repetita iuvant;
a mentalis facultas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autorresponsabilidades individuais.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Dever significa ação. O dever liberta. Conciliemos deveres / prazeres. Cumpramos nossos deveres.
Filosofia: o Didatismo; o Exemplarismo; o Pragmatismo; a Filosofia da Educação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do cumprimento do dever; a formação e manutenção de holopensene específico de determinada tarefa; o holopensene favorável ao dever de casa;
os didaticopensenes; a didaticopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o dever de casa; o esforço individual; a tarefa personalíssima; a superação das
dificuldades pessoais; o treino da habilidade; o exercício do conhecimento; o teste da autonomia;
o ensaio e o erro; as correções e os ajustes; as autorreprovações; as novas tentativas; as repetições; as lições aprendidas; o burilamento dos potenciais; o autofortalecimento; a segurança consciencial; os testes de realidade; o avanço na aprendizagem; os neodesafios; os deveres a fazer.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os desbloqueios
energossomáticos; a superação da autassedialidade; a assepsia energética; o acesso à holomemória; a recuperação de cons; o auxílio do amparo de função nos investimentos evolutivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dedicação-aprofundamento; o sinergismo realização-domínio; o sinergismo prática-autoconfiança; o sinergismo esforço-persistência; o sinergismo potencial-capacitação; o sinergismo êxito-motivação; o sinergismo condicionamento-facilidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio do “isso não é para mim”; o princípio do autodidatismo ininterrupto.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado.
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Teoriologia: a teoria da evolutividade; a teoria da proéxis; a teoria da autaprendizagem; a teoria da relação horas de treino–expertise.
Tecnologia: a técnica da repetição paciente; a técnica do quadro de horários; a técnica
da reflexão; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da madrugada; a técnica da rotina útil; a técnica de aprender fazendo.
Voluntariologia: a qualificação permanente do voluntário tarístico.
Laboratoriologia: as vivências e inspirações nos laboratórios conscienciológicos de autopesquisa desencadeando deveres de casa específicos para cada pesquisador.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito do dever de casa na tarefa principal; o efeito do treino acumulado
na facilidade em desempenhar a atividade fim; o efeito motivador do treinador no treinando;
o efeito do exemplarismo na consecução do dever de casa; o efeito realizador do dever de casa
cumprida; o efeito do dever de casa na autoconfiança e heteroconfiança conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao aprendizado e à fixação de qualquer
conhecimento novo; a recuperação de cons magnos fazendo o resgate das paraneossinapses do
Curso Intermissivo (CI) do paracérebro para o cérebro físico na vida humana.
Ciclologia: o ciclo aprendizagem-treino-qualificação; o ciclo horas-semanas-anos; o ciclo fazer-refazer; o ciclo intermissão–vida humana; o ciclo infinito da evolutividade.
Enumerologia: o dever de casa em dia; o dever de casa finalizado; o dever de casa bem
feito; o dever de casa extra; o dever de casa ampliado; o dever de casa corrigido; o dever de casa
gabaritado.
Binomiologia: o binômio dever de casa–autossuficiência; o binômio dever de casa–continuidade; o binômio dever de casa–responsabilidade; o binômio dever de casa–persistência;
o binômio dever de casa–dúvidas; o binômio dever de casa–pesquisa; o binômio dever de casa–
–aprendizado.
Interaciologia: a interação dedicação-resultado; a interação meio-fim; a interação automotivação-predisposição; a interação dever pessoal–dever alheio; a interação aprender-fazer;
a interação autossuperação-neopatamar; a interação neodesafios-neodeveres.
Crescendologia: o crescendo deveres-paradeveres; o crescendo domínio-paradomínio;
o crescendo responsabilidade-pararresponsabilidade; o crescendo diário-diuturno; o crescendo
vida humana–vida multidimensional; o crescendo parcial-total; o crescendo desenvolvimento da
memória cerebral–advento da holomemória paracerebral.
Trinomiologia: o trinômio todo dia–pouco–sem exceção; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio docência-discência-decência; o trinômio gargalo-tenacidade-facilidade; o trinômio paciência-persistência-produtividade; o trinômio concentração-memória-raciocínio.
Polinomiologia: o polinômio educação familiar–educação formal–escola da vida–escala evolutiva; o polinômio singularidade-autorresponsabilidade-realização-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo pressa / esmero; o antagonismo atraso / prazo;
o antagonismo erro / correção; o antagonismo dúvida / consulta; o antagonismo teorização
/ proéxis; o antagonismo apreensão / consecução.
Paradoxologia: o paradoxo do valor do trabalho na privacidade na qualidade do resultado final do grupo; o paradoxo do dever de casa quando realizado fora; o paradoxo de o tempo
gasto no dever de casa ser muitas vezes superior ao dispensado na atividade oficial.
Politicologia: a proexocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado à aprendizagem; as leis da Reeducaciologia Evolutiva; as leis do Paradireito.
Filiologia: a laborfilia; a disciplinofilia; a autexperimentofilia.
Fobiologia: a eliminação da neofobia; a superação da enissofobia; a cura da reciclofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a cura da síndrome
do perfeccionismo; a remissão da síndrome da dependência; a profilaxia da síndrome da acídia
consciencial; a eliminação da síndrome da mediocrização; a evitação da síndrome da hipomnésia; a anulação da síndrome da vontade débil.
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Maniologia: a evitação da mania de não aprender com os erros; a superação da mania de
não assumir responsabilidades evolutivas; a remissão da assediomania.
Mitologia: o descarte do mito da autevolução espontânea, natural e sem esforço.
Holotecologia: a pedagogoteca; a metodoteca; a determinoteca.
Interdisciplinologia: a Autodesempenhologia; a Autorganizaciologia; a Habitologia;
a Cognatologia; a Experimentologia; a Autorreeducaciologia; a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Autoproexologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin dedicada; a conscin disciplinada; a conscin responsável.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens efficax; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens methodicus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dever de casa da consciex intermissivista = o cumprimento da proéxis na
vida humana; dever de casa da conscin proexista = os resgates na Baratrosfera de consciexes afins
na próxima intermissão.
Culturologia: a cultura do estudo; a cultura da prática; a cultura do treino.
Taxologia. Eis, listados abaixo, na ordem alfabética, 23 exemplos de tipos de deveres de
casa e respectivos responsáveis:
01. Assistenciológico: o dever de casa do assistido.
02. Conscienciografológico: o dever de casa do escritor.
03. Conscienciogramológico: o dever de casa do conscienciômetra.
04. Conscienciológico: o dever de casa do autopesquisador da consciência.
05. Consciencioterapeutológico: o dever de casa do consciencioterapeuta.
06. Conviviológico: o dever de casa do cidadão.
07. Desassediológico: o dever de casa do desperto.
08. Dessomatológico: o dever de casa do pré-dessomante.
09. Duplológico: o dever de casa do duplista.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Grupocarmológico: o dever de casa do familiar.
Invexológico: o dever de casa do inversor.
Liderológico: o dever de casa do líder.
Parapedagógico: o dever de casa do docente.
Pedagógico: o dever de casa do aluno.
Pesquisológico: o dever de casa do pesquisador.
Proexológico: o dever de casa do proexologista.
Profissional: o dever de casa do trabalhador.
Recexológico: o dever de casa do reciclante existencial.
Somatológico: o dever de casa da conscin.
Tenepessológico: o dever de casa do tenepessista.
Terapêutico: o dever de casa do evoluciente ou paciente.
Tertuliológico: o dever de casa do tertuliano, teletertuliano ou paratertuliano.
Verbetológico: o dever de casa do verbetógrafo.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dever de casa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Auteducabilidade: Parapedagogiologia; Neutro.
03. Autoconvicção vivenciada: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
05. Autexperiência indispensável: Autexperienciologia; Neutro.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Conhecimento teático: Teaticologia; Homeostático.
08. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
09. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Ensino: Evoluciologia; Homeostático.
11. Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
12. Megapreparação: Autopriorologia; Neutro.
13. Realização humana: Intrafisicologia; Neutro.
14. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
15. Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.

O DEVER DE CASA É INSTRUMENTO DE TREINO E AUTOQUALIFICAÇÃO CONSCIENCIAL. QUANDO REALIZADO
COM SERIEDADE, POTENCIALIZA APRENDIZADOS E PERFORMANCES EM VÁRIAS ATIVIDADES DA VIDA HUMANA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem se dedicado aos deveres de casa? O desempenho pessoal está compatível com essa condição?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas;
2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 163.

K. A.
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DEVIR
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O devir é o fluxo permanente, o movimento ininterrupto e atuante como lei
geral do Cosmos, dissolvendo, criando e transformando todas as realidades e pararrealidades existentes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo devir provém do idioma Latim, devenire, ―chegar a; tornar-se‖.
Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Devenir. 2. Vir-a-ser. 3. Presentologia. 4. Impermanência geral.
5. Inconformismo. 6. Mudanciologia. 7. Recexologia. 8. Evoluciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo vir: advir;
devenir; devir; maxidevenir; maxidevir; megadevenir; megadevir; minidevenir; minidevir; porvir; provir; sobrevir.
Neologia. As duas expressões compostas devir instintivo e devir autoconsciente são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Inércia. 2. Estancamento. 3. Adinamia. 4. Mimeticologia. 5. Passadologia. 6. Prospectiva. 7. Regressiologia. 8. Postergação.
Estrangeirismologia: a condição ilusória do maya; a assertiva do varietates hominis delectantur; o Evolutionarium; o Recexarium; o mutatis mutandis; o in transitu; o non sum qualis
eram.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente quanto às autoprecognições.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autoconsciencialidade: devir prioritário. Serenidade: devir consciencial. Transformação: realidade permanente.
Filosofia: a essência da Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade da autopensenização.
Fatologia: o devir; o devenir; o vir-a-ser; as mudanças concretas incessantes; a antimesmice; a antimonotonia; a calistenia; a holodisponibilidade pessoal; a rotina criativa; as séries de
transformações; a matriz do transformismo universal; a Tudologia; o fluxo do Cosmos; a alavancagem da realidade; o devir da Biologia; o devir da Economia; o devir da Politicologia; o devir da
Astronáutica; a construção aberta de realizações; a corrente do devenir; a concepção intemporal
de eternidade; a constante mobilidade das coisas; a passagem da potência ao ato; a passagem de
determinado estado a outro; o problema do ser; o devir da consciência; o devir da Humanidade;
o devir da megafraternidade; o devir qualitativo dos átomos; a mudança das células incessantemente; a evolução incessante; a vida como sendo movimento incessante; a passagem das águas do
rio; as Cataratas do Iguaçu; o devir de Foz do Iguaçu; as 72 etnias da cidade (Ano-base: 2008);
a Cognópolis; a vitalidade como sendo ação; a recéxis pessoal; a invéxis pessoal; a impermanência evolutiva; as metamorfoses; a perspectiva qualitativa do devir; o prognóstico do devir; o devir
dos paradigmas; a autossuperação específica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a fieira das seriéxis; a Seriexologia; a autovivência no tetra-holos-
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soma; a autovivência no bi-holossoma; a transfigurabilidade do psicossoma; a esplenicochacralidade pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Etologia-Evoluciologia.
Principiologia: o princípio fundamental da realidade; o princípio da evolução humana.
Teoriologia: a teoria da eficácia natural.
Tecnologia: o devir da Tecnologia; a técnica da variabilidade; a técnica da exaustividade; a técnica da adaptação evolutiva; a técnica da mudança para melhor; a técnica do devir
consciencial; a técnica do preparo inteligente da próxima existência intrafísica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Ciclologia: os ciclos do devenir.
Enumerologia: o eterno transformismo; o dinamismo onipresente; o mobilismo fundamental; o cosmismo vital; o sincronismo universal; o megafraternismo cósmico; o evolucionismo
inevitável.
Binomiologia: o binômio vida intermissiva–vida intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo devir constante / momento evolutivo; o antagonismo
monotonia / variedade; o antagonismo Dinâmica / Estática.
Politicologia: a instabilidade das políticas humanas.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do
transformismo; a lei da seriéxis; a lei do maior esforço; a lei da impermanência; a lei da obsolescência.
Filiologia: a ergofilia; a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a sincronoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a ontoteca; a pensenoteca;
a criativoteca; a roboticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Recexologia; a Prospectiva; a Paracronobiologia; a Omnidinâmica; a Legislogia; a Cosmoconscienciologia; a Parapercepciologia; a Cosmologia; a Ontologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a pessoa dispersiva; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciência poliédrica; a personalidade multifacética; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens inventor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens agitator; o Homo sapiens cosmovisiologus;
o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: devir instintivo = o atuante sobre a conscin vulgar, ignorante quanto à inteligência evolutiva (IE); devir autoconsciente = o atuante sobre a conscin lúcida, intermissivista,
conhecedora e vivenciadora da inteligência evolutiva.
Culturologia: a cultura evolutiva; as contínuas mudanças culturais; a cultura da mudança e a mudança de cultura.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o devir, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antimonotonia: Recexologia; Homeostático.
03. Automutação: Recexologia; Homeostático.
04. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
05. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
06. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
07. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
08. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
09. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
10. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.

QUEM SE VITIMIZA SUBMISSO À APRIORISMOSE, AO
CONSERVANTISMO, AO SEDENTARISMO E À VIDA INATIVA DESPERDIÇA A MAIORIA DAS OPORTUNIDADES EVOLUTIVAS OFERECIDAS PELA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Qual o percentual de transformismo evolutivo atua sobre você, leitor ou
leitora? Você vive a reciclagem existencial dinâmica ou mais parado, quase andando?
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DIA

DA
ARRUMAÇÃO
(RECEXOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O dia da arrumação é aquele dedicado à atualização e acerto de todas as
realizações pessoais da conscin lúcida, por meio do arranjo melhor das coisas e da reciclagem eficaz dos interesses sustentadores da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo dia vem do idioma Latim Vulgar, dis, através do idioma Latim
Clássico, dies, ―espaço de tempo de 24 horas; período claro no espaço de 24 horas, em oposição
ao período escuro da noite; unidade de tempo‖. Apareceu no Século XIII. A palavra arrumar é de
origem controversa. Conforme José Pedro Machado (1914–2005) provavelmente deriva do idioma Francês Antigo, arrumer, relacionado com o idioma Germânico, rum, ―espaço‖, com provável
influência do vocábulo do idioma Português, arrimar, confrontante com o termo do idioma Francês, arrimer, ―dispor as mercadorias de maneira conveniente‖. Surgiu no Século XV. A palavra
arrumação apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Dia da rearrumação. 2. Dia do rearranjo. 3. Dia da reciclagem.
4. Dia do acerto. 5. Dia da faxina. 6. Dia da organização. 7. Dia da harmonização. 8. Dia da viragem.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo arrumação:
arrumada; arrumadeira; arrumadela; arrumado; arrumador; arrumadora; arrumamento; arrumar; arrumo; desarrumação; desarrumada; desarrumadela; desarrumado; desarrumador; desarrumadora; desarrumamento; desarrumante; desarrumar; desarrumável; desarrumo; rearrumação; rearrumar; rearrumo.
Neologia. As 4 expressões compostas dia da arrumação, dia da arrumação aquisitiva,
dia da arrumação executiva e dia da arrumação distributiva são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 01. Dia da desarrumação. 02. Dia do desacerto. 03. Dia caótico.
04. Dia deficitário. 05. Dia entrópico. 06. Dia inexpressivo. 07. Dia atípico a menor. 08. Dia
desorganizado; dia frustrante; dia penumbrento. 09. Dia comum. 10. Dia mediano; dia rotineiro;
dia trivial; dia vulgar.
Estrangeirismologia: o turning point; o dia atípico de upgrade; o new breakthrough
mentalsomático; o special day; o Mentalsomarium; o Recexarium; o redirecionamento dos spots;
a house cleaning; o personal organizer; o checkup day; o beauty parlor day; a life in perfect
order.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às constantes reciclagens evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem multifacetada; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a higienização da autopensenização; a autopensenização retilínea.
Fatologia: o dia da arrumação; o dia da rearrumação; o dia do acerto das coisas; a autorganização; a autodisciplina; a arrumação das gavetas; a arrumação do ateliê intelectual; a arrumação dos artefatos do saber especializados; as embalagens organizadoras; o aumento do espaço
útil; as operações de preservação da ordem ambiental; a mudança do recheio decorativo para melhor; a arrumação da biblioteca pessoal; o quarto de dormir; a base física; a medida da autorgani-
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zação intrafísica; a ordem das locações; a arrumação dos objetos; os móveis; os objetos de uso
pessoal; o domicílio humano; a basecon da pessoa; o lugar da vivência; o local intrafísico de poder; a residência; a localização da moradia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inteligência das limpezas periódicas das ECs gravitantes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo disposição harmônica–posições ergonômicas.
Principiologia: o princípio da utilidade; o princípio da usabilidade; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da autopesquisa.
Codigologia: os códigos de etiqueta social; o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas de autorganização; a técnica da Higiene Consciencial do autossoerguimento da motivação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos do trinômio ordem-arrumação-limpeza na expansão mentalsomática; o efeito evolutivo da ordem das coisas.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses.
Ciclologia: o ciclo arrumação-rearrumação; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o ato de endireitar; o ato de ordenar; o ato de empilhar; o ato de acomodar; o ato de guardar; o ato de botar fora; o ato de desentulhar.
Binomiologia: o binômio organização pessoal–organização residencial; o binômio asseio intraconsciencial–asseio extraconsciencial; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis.
Interaciologia: a interação arrumação-equilíbrio; a interação limpeza física–limpeza
extrafísica; a interação bagulhos energéticos descartados–holopensene desintoxicado.
Crescendologia: o crescendo evolutivo pessoa desorganizada–pessoa organizada.
Trinomiologia: o trinômio recolher-classificar-direcionar; o trinômio facilidade-agilidade-praticidade; o trinômio utilização disciplinada–ordenação preservada–manutenção facilitada; o trinômio assim-aqui-já (técnica-local-momento).
Polinomiologia: o polinômio arranjo metódico–acesso otimizado–tempo economizado–
–produtividade aumentada; o polinômio cronológico eventos-datas-nomes-números.
Antagonismologia: o antagonismo dia / noite; o antagonismo harmonia / desarmonia;
o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo dia cheio / dia morto; o antagonismo concertar / acochambrar; o antagonismo restaurar / descartar; o antagonismo dispensável
/ indispensável; o antagonismo apego / desapego.
Paradoxologia: o paradoxo da disciplina trazer liberdade.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis da percepção regendo a acomodação dos objetos; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a energossomatoteca; a diarioteca; a serenoteca; a sincronoteca; a superlativoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a pesquisoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Intrafisicologia; a Homeostaticologia; a Paracronologia; a Cronêmica; a Sincronologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Autodisciplinologia; a Experimentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin organizada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens arrector; o Homo sapiens
harmonicus; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentor.
V. Argumentologia
Exemplologia: dia da arrumação aquisitiva = aquele dedicado a encontrar objetos de paradeiro desconhecido e acertar o almoxarifado; dia da arrumação executiva = aquele dedicado
a organizar a vida intelectual pessoal; dia da arrumação distributiva = aquele dedicado à triagem
de posses pessoais a serem distribuídas no contexto das doações interassistenciais.
Culturologia: a cultura da Recexologia; a cultura da Higiene Generalizada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dia da arrumação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
04. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
07. Dia da cobaia: Experimentologia; Neutro.
08. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
09. Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
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Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
Protimia: Homeostaticologia; Neutro.
Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.
Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

RACIONALMENTE, O DIA DA ARRUMAÇÃO LÓGICA
DO UNIVERSO PESSOAL, REPETÍVEL PERIODICAMENTE,
É PROVIDÊNCIA INTELIGENTE DE TODA CONSCIN LÚCIDA, COM RAZOÁVEL AUTORGANIZAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já viveu o dia da arrumação ou rearrumação pessoal este ano? Quantas vezes?
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DIA DA COBAIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dia da cobaia é a data da autoconscientização da conscin quanto à função, o trabalho ou aquele papel exercido pela cobaia, quando, então, autolúcida, decide não mais
sacrificar animal, pois ver-se-á como tal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo dia vem do idioma Latim Vulgar, dia, pelo idioma Latim Clássico,
dies, ―dia; espaço de tempo de 24 horas; período claro no espaço de 24 horas‖. Apareceu no Século XIII. O vocábulo cobaia procede do idioma Latim Científico, cobaya, ―cobaia‖. Surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Dia do cobaio. 2. Vez da cobaia. 3. Depoimento da cobaia.
4. Oportunidade da cobaia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos, neste caso, conscienciológicos, derivados do vocábulo cobaia: cobaiagem; autocobaia; cobaio; conscin-cobaia; heterocobaia; maxicobaia; megacobaia; minicobaia; paracobaia.
Neologia. As duas expressões compostas dia da cobaia básico e dia da cobaia avançado
são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Dia do pesquisador. 2. Vez do pesquisador. 3. Depoimento do pesquisador.
Estrangeirismologia: o dia do guinea pig; o glasnost; o insight da cobaia; o striptease
consciencial; a reciclagem do ad valorem existencial; o redirecionamento dos spots.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autexperimentologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pesquisa
é automotivação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o dia da cobaia; o dia de defesa da cobaia; o dia da carapuça; a chance da cobaia; a hora da cobaia; a bola da vez; a entrada na berlinda; o biotério; a cobaia, em si; o rato de
laboratório; o porquinho-da-índia (Cavia porcellus); o coelho-da-índia; o macaco rhesus; a ideologia da libertação dos animais; a cobaia subumana; a cobaia humana; a cobaia compulsória;
a cobaia enganada; a cobaia voluntária; a cobaia lúcida; a cobaia ideal; a cobaia consciencial;
a cobaia evolutiva; o abertismo consciencial; o fato de cada consciência ser cobaia de todas as
outras; a mutualidade das reações; o labcon; as oportunidades de recin; a autoridade moral;
a força presencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a cobaia energética lúcida; a cobaia parapsíquica; a cobaia seriexológica.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio especular.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da medida consciencial.
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Tecnologia: a técnica da cobaia biônica; a técnica de pesquisa da Biografologia; a técnica da conscin-cobaia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o Cosmos como
sendo o megalaboratório.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a primeira cobaia (autopesquisador); a minicobaia; a maxicobaia; a megacobaia (Serenão); a paracobaia; a cobaia universal (consciência); a cobaia recíproca (parceiro
da dupla evolutiva).
Binomiologia: o binômio autocobaia-heterocobaia; o binômio recéxis-recin.
Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia.
Crescendologia: o crescendo cobaia-pesquisador-autocobaia.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autexperimentação-autexposição; o trinômio
rato de livraria–rato de biblioteca–rato de laboratório.
Antagonismologia: o antagonismo dia do caçador / dia da caça; o antagonismo cobaia-minidissidente; o antagonismo dia da cobaia / dia matemático; o antagonismo cobaia voluntária / cobaia compulsória; o antagonismo expectador intrafísico / expectador extrafísico;
o antagonismo autexposição / autorreclusão; o antagonismo exemplo cosmoético / exemplo anticosmoético.
Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis da cobaia; a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia.
Fobiologia: a escopofobia; a escoptofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança pessoal.
Holotecologia: a ciencioteca; a metodoteca; a experimentoteca; a pedagogoteca; a tecnoteca; a bioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Bioética; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Imunologia; a Biônica; a Mentalsomatologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia;
a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a pessoa minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
a conscin-cobaia; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o proexista cobaia; o autopesquisador-autocobaia; o pesquisado.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a proexista cobaia;
a autopesquisadora-autocobaia; a pesquisada.
Hominologia: o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
coperquisitor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens cotherapeuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dia da cobaia básico = aquele no qual a conscin reconhece ser cobaia das
pessoas; dia da cobaia avançado = aquele no qual a conscin reconhece ser cobaia das consciexes,
quando testemunhas atentas à vida humana.
Culturologia: a cultura científica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dia da cobaia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
03. Balão de ensaio: Experimentologia; Neutro.
04. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
05. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
06. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
07. Limite da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
08. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
09. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
10. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.

O DIA DA COBAIA É SEMPRE ILUMINAÇÃO CIENTÍFICA,
EVOLUTIVA, PARA A CONSCIN AUTOCONSCIENTE QUANTO AOS DIREITOS E DEVERES DEVIDOS AOS DEMAIS
PRINCÍPIOS CONSCIENCIAIS DE TODOS OS NÍVEIS.
Questionologia. O dia da cobaia já chegou para você, leitor ou leitora? Depois disso você reciclou algum conjunto de posicionamentos?
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DIA DA INCOMPLETUDE
(ASSINCRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dia da incompletude é aquele no qual os trabalhos prioritários da conscin, de modo geral, ficam incompletos, assincrônicos ou sem acabativa satisfatória, demonstrando
óbvias divergências dos esforços e gerando contrafluxos ante a marcha das realidades do Cosmos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo dia vem do idioma Latim Vulgar, dia, pelo idioma Latim Clássico,
dies, ―dia; espaço de tempo de 24 horas; período claro no espaço de 24 horas‖. Apareceu no Século XIII. O prefixo in deriva do idioma Latim, in, ―privação; negação‖. O vocábulo completo
procede também do idioma Latim, completus, de complere, ―aquilo que não falta parte‖. Surgiu
no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Dia imperfeito; dia incompleto. 02. Dia divergente. 03. Dia assincrônico. 04. Dia deficitário; dia entrópico; dia mutilado; dia truncado. 05. Dia desorganizado.
06. Dia caótico; dia do avesso. 07. Dia do contra. 08. Dia desfalcado; dia inacabado; dia
inconcluso. 09. Dia de baixo aproveitamento; dia insatisfatório. 10. Dia atípico a menor; dia do
saldo vermelho; dia fora da rotina; dia frustrante.
Neologia. As 3 expressões compostas dia da incompletude, dia da incompletude compreendido e dia da incompletude incompreendido são neologismos técnicos da Assincronologia.
Antonimologia: 01. Dia da completude. 02. Dia confluente; dia convergente. 03. Dia
sincrônico. 04. Dia organizado; dia perfeito. 05. Dia de alto aproveitamento; dia eficiente; dia
superavitário. 06. Dia exato; dia ideal; dia satisfatório. 07. Dia a favor; dia bem acabado; dia útil.
08. Dia atípico a maior; dia rotineiro de trabalho. 09. Dia cumprido; dia grande; dia superprodutivo. 10. Dia matemático.
Estrangeirismologia: o dia atípico de breakdown; o halloween; o Administrarium; o tilt
do programa do computador; o unfinished day; o unaccomplished day; o one of those days; o dog
day; o tour de force pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às sincronicidades energéticas e parapsíquicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal ectópico; os contrapensenes; a contrapensenidade;
os antipensenes; a antipensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a mudança do bloco pensênico.
Fatologia: o dia da incompletude; o dia desperdiçado; o dia dos desencontros; o dia dos
atrasos; o dia das entropias; o dia dos escapismos; o dia dos desacertos; o dia dos desleixos; o dia
das negligências; o dia das postergações; o dia das inadimplências; o dia atípico do contra; o dia
da má notícia; o dia da perda do transporte; o dia do apagão; o dia da falta da água; o dia do enguiço do elevador; o dia da falha do carro; o dia da queima do monitor; o dia do congestionamento do trânsito; o dia da tempestade inesquecível; o branco na memória; o esquecimento da chave;
o furo no pneu; o sumiço das informações; o cancelamento do compromisso; o acúmulo de intercorrências; o sentimento de incompletude; o ato de deixar em meio; a condição de dar errado
o dia inteiro; o dia quando o mar não está para peixe; a geração de pendentes; a falta de concomitância no tempo; a falta de sincronia; a descoincidência dos estados intraconscienciais com os
acontecimentos exteriores fora do campo de percepção da conscin; a sensação de insuficiência;
a falta de alguma coisa; a ausência indefinida de alguma parte; as sincronicidades quando patológicas; a falha de dados; o clímax da inacabativa; o documento faltante; o desencontro; o informe
falhado; o telefonema não completado; a falta da data exata; o subnível das próprias performan-
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ces; o furo no planejamento do trabalho; a ausência do senso de continuidade; a frustração; o desequilíbrio emocional; o autodescontrole; o estresse patológico; o ato de carregar nas tintas;
a responsabilidade pessoal no agravamento do dia caótico; a pioria do incompletismo; a parada
estratégica; o banho frio; o relaxamento psicofísico; o momento exigindo urgente autorreflexão;
o autofoco na solução e não no problema; a determinação das estratégicas profiláticas; a urgência
da identificação das prioridades; a necessidade da recéxis; o fato de cada dia ser nova oportunidade de trabalho libertário; o superesforço de pôr em dia as pendências acumuladas; a Hermenêutica
Cronológica; a Autoconscienciometrologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acidente de percurso parapsíquico; a cadeia de acidentes de percurso ininterrupta.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da autopesquisa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da Higiene Consciencial do autossoerguimento da motivação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Ciclologia: o ciclo dia-noite.
Enumerologia: a revisão incompleta; a datação incompleta; a redação incompleta; a informação incompleta; a reunião incompleta; o negócio incompleto; o pagamento incompleto.
Binomiologia: o binômio rotina-imprevisto.
Interaciologia: a interação patológica dia atípico–dia da incompletude.
Crescendologia: o crescendo patológico dias de incompletude–incompléxis.
Trinomiologia: o trinômio ontem-hoje-amanhã; o trinômio (aliteração) simpatia-sintonia-sinergia.
Antagonismologia: o antagonismo dia das rosas / dia de inverno; o antagonismo dia
cheio / dia morto.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a apologia patológica da lei de Murphy.
Filiologia: a autopesquisofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da incompletude cronicificada.
Mitologia: o mito infantil da sexta-feira 13 de agosto.
Holotecologia: a experimentoteca; a metodoteca; a cronoteca; a pesquisoteca; a recexoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Assincronologia; a Cronologia; a Cronobiologia; a Intrafisicologia; a Pesquisologia; a Conviviologia; a Autodiscernimentologia; a Parapatologia; a Heterassediologia; a Perdologia; a Cerebelologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens incompletus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dia da incompletude compreendido = o da conscin ponderada buscando
saber receber a mensagem da reciclagem evolutiva; dia da incompletude incompreendido = o da
conscin emocional desperdiçando a oportunidade do alerta para a autorrenovação.
Culturologia: a cultura da autodesorganização.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dia da incompletude, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
03. Comando exterior: Somatologia; Neutro.
04. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
05. Limite da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
06. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
07. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
08. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
09. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

O DIA DA INCOMPLETUDE DEVE SER SEMPRE ABORDADO NA CONDIÇÃO DE EXPRESSIVA MENSAGEM, EM VOZ
ALTA, PARA A RENOVAÇÃO DO UNIVERSO DAS TAREFAS PESSOAIS OU GRUPAIS EM DESENVOLVIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se aborrece e não sabe decidir prontamente quando sobrevém o dia da incompletude? Qual o fator desencadeante básico dos fatos?
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DIA DO DETALHE
(AUTODISCIPLINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dia do detalhe é aquele dedicado pela conscin lúcida, autorganizada,
à consecução do ato de recomposição, retificação, retoque, refazimento ou preenchimento das
falhas e fissuras mínimas acumuladas, pouco a pouco, na cotidianidade diuturna da própria vida
intrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo dia vem do idioma Latim Vulgar, dia, através do idioma Latim
Clássico, dies, ―dia; espaço de tempo de 24 horas; período claro no espaço de 24 horas‖. Apareceu no Século XIII. O vocábulo detalhe deriva do idioma Francês, détail, ―pequeno pedaço; parte;
elementos mínimos de determinado conjunto; particularidade de algum elemento ou conjunto‖,
e este do idioma Latim, talea, ―chantão ou tanchão; ramo fincado na terra para criar raízes e formar nova árvore; vara com ponta de ferro; estrepe; barrote; caibro; trave; viga‖; donde provém taliare, ―talhar; cortar‖. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Dia da minúcia. 2. Dia da recomposição. 3. Dia do retoque. 4. Dia
da retificação.
Neologia. As 4 expressões compostas dia do detalhe, dia do detalhe semanal, dia do detalhe mensal e dia do detalhe anual são neologismos técnicos da Autodisciplinologia.
Antonimologia: 1. Dia da cobaia. 2. Dia da incompletude.
Estrangeirismologia: o dia atípico de upgrade; o special day; o Recexarium; o redirecionamento dos spots; o personal organizer; o checkup day; a life in perfect order.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autopriorologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem multifacetada; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a higienização da autopensenização; a autopensenização retilínea; a autopensenização minuciosa.
Fatologia: o dia do detalhe; o pequeno detalhe esquecido; o favor esquecido; a minitarefa protelada; o dia do reajuste da minúcia; o dia da despertez; o dia da observação técnica; o dia
de atenção aos pormenores; o dia de esmiuçar a rotina diuturna; o dia de cotejar as autoprioridades com os autocompromissos fixados; o dia de aperfeiçoar os métodos de autorganização; o dia
de esquadrinhar a autexpressão; o dia da otimização e potencialização das apreensões cognitivas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o aumento da sensibilidade parapsíquica; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo disposição harmônica–posições ergonômicas; o sinergismo parapsíquico favorecendo o pico da hiperacuidade pessoal; o sinergismo detalhismo-cosmovisão.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da autopesquisa;
o princípio da evolução interassistencial fundamentando a análise detalhista das realidades.
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Codigologia: os códigos de etiqueta social; o código de valores pessoais; o exame do
grau de teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas de autorganização; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da Homeostaticologia; a vivência cosmoética da técnica do detalhismo; a técnica de atomização do Cosmos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da ordem das coisas; os efeitos cosmovisiológicos das minúcias pesquisísticas descobertas sequencialmente.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; as
neossinapses derivadas do detalhismo pesquisístico.
Ciclologia: o ciclo arrumação-rearrumação; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o calendário perpétuo; o ciclo lunar; o ano bissexto; o carimbo datador;
o cheque pré-datado; a nota promissória; o sine die.
Binomiologia: o binômio organização pessoal–organização residencial; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio atenção-concentração.
Interaciologia: a interação arrumação-equilíbrio; a interação limpeza física–limpeza
extrafísica; a interação bagulhos energéticos descartados–holopensene desintoxicado; a interação parte-todo; a interação peça-mecanismo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo pessoa desorganizada–pessoa organizada;
o crescendo intelectivo de apreensão das minudências.
Trinomiologia: o trinômio recolher-classificar-direcionar.
Polinomiologia: o polinômio arranjo metódico–acesso otimizado–tempo economizado–
–produtividade aumentada.
Antagonismologia: o antagonismo harmonia / desarmonia; o antagonismo dia cheio
/ dia morto; o antagonismo consertar / acochambrar; o antagonismo restaurar / descartar.
Paradoxologia: o paradoxo da autodisciplina trazer expansão do livre arbítrio.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo; as leis da percepção regendo a acomodação dos objetos.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a energossomatoteca; a diarioteca; a serenoteca; a sincronoteca; a superlativoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a pesquisoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autodisciplinologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia;
a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia; a Homeostaticologia; a Autodiscernimentologia; a Recexologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentor.
V. Argumentologia
Exemplologia: dia do detalhe semanal = o sábado da reorganização pessoal; dia do detalhe mensal = até o dia 5 do mês; dia do detalhe anual = o primeiro de dezembro antes das festas
do fim do ano.
Culturologia: a cultura da Autodisciplinologia; a Multiculturologia da Holopercucienciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Autodisciplinologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21
categorias de ações mínimas – a maioria domésticas – a serem executadas ou retocadas, no dia do
detalhe, pela conscin lúcida autorganizada:
01. Agradecimento. Enviar o agradecimento, por escrito, ao Sicrano.
02. Antena. Acertar a antena da televisão no teto da casa.
03. Armários. Ventilar os armários a fim de evitar o mofo.
04. Barbeiro. Ir ao barbeiro e cortar os cabelos.
05. Chuveiro. Consertar o chuveiro pingando depois do banho.
06. Documentos. Plastificar os documentos pessoais.
07. Esteira. Lubrificar a esteira aeróbica.
08. Grampeador. Colocar grampos no grampeador.
09. Lâmpada. Trocar a lâmpada queimada no corredor.
10. Lanterna. Trocar as pilhas da lanterna.
11. Lenços. Colocar a caixa de lenços de papel no banheiro.
12. Limpeza. Repor o estoque dos materiais de limpeza em falta há duas semanas.
13. Livro. Colar a lombada do livro antigo, mas precioso.
14. Mesa. Colar feltro nos pés da mesa da sala de visitas para não arranhar o piso.
15. Pagamento. Pagar ao Fulano os 50 reais da dívida das compras no supermercado.
16. Porta-malas. Retirar os objetos deixados, há dias, no porta-malas do carro.
17. Quadro. Arrumar, em definitivo, o quadro torto dependurado na parede.
18. Ração. Repor o estoque da ração dos gatos.
19. Relógio. Acertar os minutos do relógio do quarto de acordo com o horário oficial do
Observatório Nacional.
20. Tesoura. Levar a tesoura especial de casa para o escritório.
21. Volume. Acertar o volume da enciclopédia colocado com a lombada de cabeça para
baixo no alto da estante da biblioteca pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o dia do detalhe, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Detalhe decisivo: Cosmossintesologia; Neutro.
05. Detalhe irretocável: Autodiscernimentologia; Neutro.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Dia da arrumação: Recexologia; Homeostático.
08. Dia da cobaia: Experimentologia; Neutro.
09. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
10. Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
13. Protimia: Homeostaticologia; Neutro.
14. Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

O DIA DO DETALHE É BOM HÁBITO INDISPENSÁVEL
À CONSCIN LÚCIDA DEDICADA À ORGANIZAÇÃO PESSOAL, MENTALSOMÁTICA E PSICOMOTRIZ DA ESTRUTURA DA CONSECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Como vivencia você, leitor ou leitora, a técnica do detalhismo? Você
emprega o recurso sofisticado do dia do detalhe?
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O diagnóstico diferencial é o procedimento investigativo destinado à elucidação etiológica ou paraetiológica de determinado pertúrbio, falha, anomalia ou ocorrência, de
natureza intra ou extraconsciencial, pela exclusão sistemática de fenômenos assemelhados quanto
aos efeitos observáveis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo diagnóstico deriva do idioma Francês, diagnostic, e este do idioma
Grego, diagnóstikós, ―capaz de distinguir, de discernir‖. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo diferencial vem provavelmente do idioma Francês, différentiel, ―que estabelece diferença‖, e este
do idioma Latim, differentialis. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Diagnóstico de exclusão. 2. Checagem de hipóteses diagnósticas;
verificação de possibilidades diagnósticas. 3. Diferenciação causal de realidades. 4. Distinção
etiológica de evidências. 5. Diferenciação paraetiológica de pensenes.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo diagnóstico:
autodiagnóstico; Autodiagnosticologia; autoparadiagnóstico; citodiagnóstico; diagnosticabilidade; diagnosticação; diagnosticado; diagnosticador; diagnosticante; diagnosticar; diagnosticável; Diagnosticologia; grupodiagnóstico; heterodiagnóstico; paradiagnóstico; Paradiagnosticologia; sociodiagnóstico.
Neologia. As duas expressões compostas diagnóstico diferencial intrafísico e diagnóstico diferencial multidimensional são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Diagnóstico presuntivo. 2. Diagnóstico confirmatório. 3. Diagnóstico de certeza.
Estrangeirismologia: o approach parapercuciente; o breakthrough cognitivo; o sobrepairamento da prima facie; o background profissional; os findings pesquisísticos e parapesquisísticos; as trocas de know-how; o encaixe da peça no puzzle multidimensional; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
aplicado à perscrutação das realidades e pararrealidades.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; o holopensene pessoal do
escrutínio paraperceptivo; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade;
a autopensenidade lúcida; a diferenciação pensênica; a autopensenidade cosmovisiológica.
Fatologia: o diagnóstico diferencial; a diferenciação de realidades; o olho clínico; o autodesconfiômetro ligado; a visão curva; a dissecção dos fenômenos a partir de múltiplas abordagens; o micrótomo; o microscópio; o exame das pequenas coisas; as minúcias dos fatos; a sutileza
tornada óbvia; o diagnóstico diferencial de doenças; a anamnese; o exame clínico; a interpretação
de sinais e sintomas; os diagnósticos por imagem; os diagnósticos laboratoriais; as provas de avaliação funcional dos sistemas orgânicos; o diagnóstico diferencial das causas de acidentes e incidentes; o trabalho das Comissões de Inquérito instituídas por ocasião das tragédias; a coleta de
evidências físicas nos locais de desastres; as análises forenses; as análises sociológicas; as análises empresariais; as análises estatísticas; as avaliações psicológicas; as avaliações educacionais;
a diferenciação dos perfis individuais; os critérios diagnósticos estabelecidos; a filtragem das informações; a pista para a solução do problema; a elaboração de hipóteses na condição de respos-

Enciclopédia da Conscienciologia

8559

tas provisórias ao problema; o talento pessoal para identificar o detalhe útil; o detalhe decisivo;
o fato-bússola; a sustentação consistente das evidências; a arquivística pessoal do investigador;
o somatório de vivências do autopesquisador; o conhecimento pessoal de aplicação prática; a procura de paralelos fora da fatuística pessoal; o intercâmbio de conhecimento entre especialistas;
a teleconferência entre cientistas; o trabalho em equipe multidisciplinar; os periódicos científicos;
os tratados técnicos; o acesso à informação de ponta facilitado pela internet; o parecer do especialista; o relatório pericial; o laudo técnico; a convergência de atributos mentaissomáticos na interpretação final dos fatos; a distinção entre o verdadeiro e o falso; a interpretação dos fatos além
das aparências; a identificação da intencionalidade além das palavras; o diagnóstico conclusivo.
Parafatologia: o paradiagnóstico diferencial; a discriminação de pararrealidades; as análises etológicas e paraetológicas de consciências; o acesso extrafísico às causas e origens de fatos
e parafatos; o autodiscernimento energético; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a identificação de heterassédios pela assim energética terapêutica; a distinção entre sintoma físico e somatização na isca assistencial lúcida; os diagnósticos diferenciais parapsíquicos da Consciencioterapia; a paranamnese; as auto e heteranamneses projetivas; o olho clínico clarividente; a heteroscopia; a leitura da psicosfera; a presciência; a diferenciação de autopensenes e xenopensenes
no microuniverso intraconsciencial; a identificação do parapensene advindo de amparador extrafísico; a distinção pensênica das consciexes sadias e patológicas; o alerta às alterações autopensênicas insidiosas; a desassim autoconsciente de energias conscienciais doentias; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; a autodesassedialidade permanente; as ações parassanitárias
definidas a partir da discriminação dos holopensenes ambientais; os paradiagnósticos diferenciais
dos problemas planetários; a amplitude cosmovisiológica do evoluciólogo e do Serenão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amplitude autopensênica–senso de perspectiva; o sinergismo conhecimento teórico–conhecimento prático; o sinergismo hiperacuidade-taquipensenidade; o sinergismo racionalidade científica–racionalidade paracientífica; o sinergismo parapsiquismo-criticidade; o sinergismo domínio energético–profissionalismo; o sinergismo da perícia
pessoal aliada à seleção do método adequado.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do omniquestionamento cosmoético; o princípio da precaução; o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas e parapesquisas; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio da refutabilidade; o princípio da onipresença das interações energéticas; o princípio da inexistência de solidão.
Codigologia: o código de Ética Profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado nas interrelações multidimensionais.
Teoriologia: a teoria da Hermenêutica Científica; a teoria do autodiscernimento multidimensional.
Tecnologia: as técnicas e métodos diagnósticos em Saúde; a técnica do algoritmo aplicada às rotinas diagnósticas em geral; o manual técnico; as técnicas conscienciométricas; as técnicas parapsíquicas; a técnica do detalhismo; a técnica do exaurimento investigativo; a inteligência técnica.
Voluntariologia: o somatório traforista propiciado pela diferenciação dos perfis individuais e grupais no voluntariado das ICs; o voluntário ―bucha de canhão‖ de assediador; o voluntário ―bombeiro‖; a hiperacuidade multidimensional aplicada ao voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana;
o laboratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Medicina; o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da
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Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito do diagnóstico diferencial das patologias sobre a especificidade da
abordagem terapêutica; o efeito do diagnóstico diferencial dos problemas sociais na definição de
políticas de interesse para as populações; o efeito da discriminação de pensenes e holopensenes
na profilaxia dos assédios interconscienciais.
Neossinapsologia: o desenvolvimento da rede neossináptica pelo exercício do senso crítico; as neossinapses geradas pela experiência; as paraneossinapses adquiridas pelo reconhecimento das influenciações xenopensênicas.
Ciclologia: o ciclo da pesquisa racional; o ciclo da História Natural das Doenças
(HND); o ciclo do checkup holossomático; o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução;
o ciclo diagnóstico-prevenção-tratamento; o ciclo assim-desassim; o ciclo impacto-reflexão-compreensão-renovação.
Enumerologia: as evidências; o contexto; o histórico; o precedente; as hipóteses; a verificação; a diferenciação; o diagnóstico.
Binomiologia: o binômio efeitos semelhantes–causas diversas; o binômio evidências-raciocínios; o binômio percepção-cognição; o binômio erudição-inspiração; o binômio análise-síntese; o binômio conjectura-pesquisa; o binômio lucidez-discernimento.
Interaciologia: a interação Ciência-Tecnologia; a interação especialismo-generalismo;
a interação cérebro-paracérebro; a interação faculdades mentais–percepções extrassensoriais;
a interação fatos-parafatos-consciências; a interação escuta física–escuta parapsíquica; a interação entre as dimensões intra e extrafísicas.
Crescendologia: o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo da incerteza à assertividade; o crescendo diagnóstico-prognóstico; o crescendo percepções-parapercepções; o crescendo da autoimunidade consciencial propiciado pela diferenciação pensênica; o crescendo autodefesa-acolhimento; o crescendo visão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio experimentar-comparar-concluir; o trinômio observação crítica–processamento cognitivo–ação certeira; o trinômio Parassemiologia-Parapercucienciologia-Paraetiologia.
Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar; o polinômio
autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio autanamnese-autodiagnóstico-autorresolução-autoprospectiva.
Antagonismologia: o antagonismo diferença / semelhança; o antagonismo pergunta
/ resposta; o antagonismo confirmação / refutação; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo amparo / assédio;
o antagonismo heterassedialidade / heterassistencialidade.
Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a cognocracia; a cienciocracia; a parapsicocracia; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a diagnosticofilia; a pesquisofilia; a fatofilia; a parafatofilia; a definofilia;
a criticofilia; a criteriofilia; a coerenciofilia.
Mitologia: a diferenciação entre mito e realidade; o descarte dos mitos multiexistenciais.
Holotecologia: a pesquisoteca; a analiticoteca; a sinaleticoteca; a fenomenoteca; a medicinoteca; a biblioteca; a hemeroteca; a infoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Parassemiologia; a Paraetiologia;
a Paradiagnosticologia; a Parapercepciologia; a Parapercucienciologia; a Hermeneuticologia;
a Omniconvergenciologia; a Omnicongruenciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o médico; o terapeuta; o psicólogo; o sociólogo; o tecnólogo; o empresário; o criminalista; o perito; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a médica; a terapeuta; a psicóloga; a socióloga; a tecnóloga; a empresária; a criminalista; a perita; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens
parapercutiens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: diagnóstico diferencial intrafísico = a identificação etiológica da doença,
pela eliminação sistemática das suspeitas clínicas; diagnóstico diferencial multidimensional
= a identificação das influenciações assediadoras, pela diferenciação de padrões pensênicos.
Culturologia: a cultura da Intrafisicologia; a cultura da Aparenciologia; a cultura da
Experimentologia; a cultura da Conscienciologia; a cultura da Autocogniciologia; a cultura da
Paraprofilaxiologia; a cultura da Despertologia; a Multiculturologia da evolução consciencial.
Taxologia. À luz da Pensenologia, eis, na ordem lógica, 3 níveis de aplicação do conceito de diagnóstico diferencial, respectivamente exemplificados, objetivando a expansão cosmovisiológica sobre o tema:
A. Intraconsciencial: o escrutínio conscienciométrico do padrão autopensênico; a diferenciação entre auto e xenopensene.
B. Interconsciencial:
1. Conscin-conscin: a identificação, na conscin, das evidências de manipulação interconsciencial.
2. Conscin-consciex: a identificação, na conscin, da intrusão pensênica, fugaz ou persistente, de assediador extrafísico.
3. Consciex-consciex: a identificação, na consciex, da subjugação pensênica ao megassediador extrafísico.
C. Extraconsciencial: a discriminação dos holopensenes ambientais.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o diagnóstico diferencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
05. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
06. Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
07. Corpus de evidências: Autexperimentologia; Neutro.
08. Descrição do problema: Problematicologia; Neutro.
09. Detalhe decisivo: Cosmossintesologia; Neutro.
10. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
11. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
12. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Omniconfluência analítica: Hermeneuticologia; Neutro.
14. Pré-cosmovisão: Cosmovisiologia; Neutro.
15. Técnica do algoritmo: Algoritmologia; Neutro.

O DIAGNÓSTICO TÉCNICO DOS FENÔMENOS DE EFEITOS ASSEMELHADOS EMERGE DO RACIOCÍNIO ANALÍTICO E EXCLUDENTE DOS DIFERENCIAIS POSSÍVEIS, EVIDENCIADOS NO CONJUNTO DE VARIÁVEIS EXAMINADAS.
Questionologia. Qual nível de autodiscernimento demonstra você, leitor ou leitora, na
discriminação de realidades ou pararrealidades? Você tem por hábito transcender as aparências,
verificando hipóteses e fundamentando conclusões?
C. B.
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DIÁLOGO APAZIGUADOR
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O diálogo apaziguador é a interlocução esclarecedora e fraterna, desencadeada pela conscin lúcida, homem ou mulher, aberta à dissolução de desentendimento e à reconciliação entre as partes em conflito.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo diálogo vem do idioma Latim, dialogus, ―diálogo‖, adaptado do
idioma Grego, diálogos, ―conversação; diálogo‖. Surgiu no Século XIV. A palavra apaziguar deriva do idioma Espanhol, apaciguar, ―apaziguar‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Diálogo conciliador; diálogo reconciliador. 02. Diálogo unificador.
03. Diálogo harmonizador. 04. Diálogo anticonflitivo. 05. Diálogo congregador. 06. Diálogo
abonançador. 07. Diálogo sossegador. 08. Diálogo tranquilizador. 09. Diálogo serenizador.
10. Diálogo pacificador.
Neologia. As duas expressões compostas minidiálogo apaziguador e maxidiálogo apaziguador são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 01. Diálogo inquietante. 02. Diálogo provocador. 03. Diálogo desapaziguador. 04. Diálogo espinoteante. 05. Diálogo caustigador. 06. Diálogo encolerizador.
07. Diálogo acirrador. 08. Diálogo perturbador. 09. Diálogo atiçador. 10. Diálogo agravador.
Estrangeirismologia: a conscin pacifista ensejadora do peacemaker act; o conflict manager; a reconciliation.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade interassistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Dialogar para
esclarecer.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente à temática: – Quando 1 não quer, 2 não
brigam. A prática do ditado bom diálogo tem o poder de reparar erros.
Proverbiologia. Eis 8 provérbios relativos ao tema: – Responder ofensa com ofensa
é lavar lama com lama. Palavra e pedra solta não tem volta. Águas passadas não movem moinho. Para bom entendedor meia palavra basta. Palavra que muito ferve, o sabor perde. Não há
de ser forte, há de ser flexível. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Escuta mil vezes, fala
uma só.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal apaziguador; os comunicopensenes; a comunicopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os equilibriopensenes; a equilibriopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os autopensenes hígidos; a autopensenidade hígida; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a mudança positiva de holopensene
eliminando as disputas e rivalidades.
Fatologia: o diálogo apaziguador; a busca pela harmonização dos conflitos familiares
desde a infância; o heterorreconhecimento do autexemplarismo; o incômodo ao presenciar conflitos e a tentativa de conciliação; a essência pacifista dentro dos papéis familiares; o papel de
conciliador no trabalho; a mudança de postura belicista para pacifista; o ato de abrir mão para não
gerar conflitos; o antagonismo como fator inviabilizador do diálogo; o ato de colocar ―panos
quentes‖ como ação temporariamente profilática; a omissão superavitária; a comunicação por
e-mail favorecendo a distorção informativa; o ato de mexer diretamente onde dói; a identificação

8564

Enciclopédia da Conscienciologia

de desafetos do passado distante facilitando a reconciliação por meio do diálogo apaziguador;
o reencontro com pessoas do passado possibilitando a reconciliação; o epicentrismo sendo trabalho de apaziguamento constante entre compassageiros evolutivos; a docência enquanto ferramenta de reconciliação; a postura de amparador(a) intrafísico(a); a utilização da extroversão e da educação sendo ferramenta apaziguadora; o uso do bom-tom nos diálogos reconciliadores; o oferecimento de presente antes da interlocução face a face podendo ser a primeira limpeza energética;
a escolha da palavra certa no momento certo; as várias tentativas de apaziguamento na resolução
de único conflito; os tempos de bonança após o diálogo apaziguador; a terceira pessoa no papel
de mediador entre as conscins litigantes; a comunicação lúcida; o acerto grupocármico; o aumento do discernimento ajudando nas escolhas dos melhores momentos para a reconciliação; o perdão
sincero; a eliminação dos malentendidos; a catarse após tocar nos pontos intocáveis; o elogio cosmoético; a mudança de comportamento sendo percebida primeiramente pelos amigos afins; o emprego do heterorrespeito entre os dialogantes; o desassédio realizado durante a tares; o respeito ao
tempo do outro; as recins eliminando imaturidades e diminuindo o tempo de respostas assertivas;
a importância do diálogo apaziguador na Pré-Intermissiologia; a preparação para a parainterlocução junto às consciências do grupo evolutivo presas ao passado; o exercício constante da pacificação íntima; o exercício da transafetividade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática do EV
antes de iniciar o diálogo reconciliador; a prática da reconciliação no contexto da reurbanização
extrafísica; o esforço mútuo dos amparadores extrafísicos na organização do reencontro reconciliador das conscins conflitantes; o ponto final na interprisão grupocármica cronicificada após diálogo apaziguador; a predisposição à assistência facilitando os insights de amparadores extrafísicos
nos reencontros entre conscins litigantes; o papel do paramediador possibilitando resgate extrafísico; os preconceitos oriundos de vidas pretéritas repercutindo na atual vida; a utilização cosmoética das energias cativantes do ginossoma sendo ferramenta de reaproximação conciliatória; a autovivência da tenepes; o atendimento aos pedidos de tenepes; o uso da sinalética energética e parapsíquica pessoal nos mapeamentos anteriores ao diálogo; a captação de ideia original; a teática
da Autoparapercepciologia aplicada à escolha do momento certo para o diálogo apaziguador; as
tentativas de resgate na Baratrosfera; o uso da clarividência no rastreamento das consciexes presentes no contexto; as reconciliações com consciências do grupocarma em campo de ectoplasmia
assistencial; o emprego do heterorrespeito entre conscins e consciexes; a reconciliação com consciex do grupocarma familiar em campo do curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia
2 (ECP2); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo desassediante retilinearidade pensênica–expressividade
oral; o sinergismo apaziguamento íntimo–reconciliação; o sinergismo diplomacia-paradiplomacia; o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo querer o bem–fazer o bem; o sinergismo esclarecedor entre o transmissor e o receptor na comunicabilidade sadia.
Principiologia: o princípio secular da inseparabilidade grupocármica; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocoerência na verbação; o princípio “ninguém
evolui sozinho”; o princípio de o mais maduro abrir mão em favor da conciliação; o princípio de
o mais lúcido assistir ao menos lúcido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Tecnologia: a técnica da escuta assistencial; a técnica da desassim; a técnica de desejar
o melhor para todos; a técnica do sobrepairamento; a técnica da acareação cosmoética; a técnica de fazer o rapport interassistencial; a técnica da busca de ponto em comum com o outro;
a aplicação da técnica do arco voltaico; a técnica do encapsulamento para melhoria da psicosfera
no atendimento à consciex; a técnica do encapsulamento viabilizando a intercomunicação; a técnica dos 20 EVs diários sendo potencializador do equilíbrio holossomático; a técnica desassedi-
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ante da exaustão da mobilização básica de energias (MBE); a técnica da tela mental; a técnica
da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto oportunidade de encontro
secular entre conscins do grupocarma com dívidas a saldar.
Laboratoriologia: o laboratório consciencial (labcon); o laboratório conscienciológico
da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico Retrocognitarium; o laboratório conscienciológico
da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisivel da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio
Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito reconciliador do diálogo interassistencial; o efeito apaziguador do
reconhecimento dos próprios erros; o efeito maduro de voltar atrás na palavra mal dada; o efeito
da junção de forças para a assistência atuando na reaproximação de conscins antagônicas;
o efeito decisivo da palavra esclarecedora na eliminação da raiz do conflito.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da mudança holopensênica positiva; as neossinapses da conscin reconciliadora; as neossinapses perdoadoras; as neossinapses derivadas
da holomaturidade consciencial; a aquisição de neossinapses na comunicação interassistencial.
Ciclologia: o ciclo inevitável da Holocarmologia; o ciclo multiexistencial; o ciclo transmissor-receptor-feedback.
Enumerologia: as rixas; os litígios; as querelas; a qualificação da intencionalidade;
o bom-senso; o bom-tom; os ajustes grupocármicos.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio causa-efeito; o binômio crise-crescimento; o binômio recin-recéxis; o binômio
serenidade-benignidade; o binômio comunicador-ouvinte; o binômio diálogo-paradiálogo; o binômio diálogo psicossomático–diálogo mentalsomático.
Interaciologia: a interação coronochacra-frontochacra-laringochacra-cardiochacra
nos diálogos pacificadores.
Trinomiologia: o trinômio assistido-assistente-amparador; o trinômio pensênico pensamento-sentimento-energia consciencial; o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação.
Polinomiologia: o polinômio falar-escutar-argumentar-contrargumentar.
Antagonismologia: o antagonismo diálogo apaziguador / discussão interprisional;
o antagonismo esclarecer / impor; o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo atitudes
imaturas / atitudes maduras; o antagonismo verborragia / verbalização.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de
saber calar para saber falar.
Politicologia: a assistenciocracia; a comunicocracia; a cosmocracia; a democracia;
a lucidocracia; a meritocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei das afinidades; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a anticonflitofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a neofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a pacificofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a antropofobia; a lalofobia; a humilhofobia; a sociofobia.
Maniologia: a eliminação da mania de ser sempre o último a dar a palavra.
Mitologia: a quebra do mito “pau nascido torto morre torto”; a virada do mito “filho de
peixe, peixinho é”.
Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a comunicoteca; a controversioteca;
a socioteca; a diplomacioteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca.

8566

Enciclopédia da Conscienciologia

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Recexologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistencologia; a Fraternologia;
a Pacifismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin comunicante; a conscin lúcida; a conscin apaziguante; a conscin
reconciliadora; a conscin pacifista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista; a conscin auto e heteromotivadora da comunicação tarística; a conscin
mediadora de conflitos.
Masculinologia: o interlocutor; o amigo; o colega; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o compassageiro; o intermissivista; o dialogador; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o terapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a interlocutora; a amiga; a colega; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a compassageira; a intermissivista; a dialogadora; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a terapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
harmonicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens pacificus;
o Homo sapiens tranquilisator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidiálogo apaziguador = o condutor das decisões reconciliatórias; maxidiálogo apaziguador = o propulsor do heteroperdão grupocármico libertador das interprisões
multimilenares.
Culturologia: a cultura da não violência; a cultura da comunicabilidade interassistencial; a cultura da pacificação.
Predisposição. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
posturas cosmoéticas da conscin, homem ou mulher, predisposta à reconciliação através do diálogo apaziguador:
01. Afetividade. O senso de fraternidade ampliando a necessidade de reconciliação com
o grupocarma.
02. Autodiscernimento. A autovivência da utilização do megatrafor evolutivo do discernimento, ultrapassando as posturas antievolutivas da emocionalidade.
03. Autorganização. O ato de conversar consigo próprio objetivando a reorganização
dos pensamentos.
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04. Comunicação interassistencial. A vivência teática do diálogo assertivo visando
a manutenção da interassistência.
05. Escuta acolhedora. A atenção e a afetuosidade na escuta, sem pressão, respeitando
o tempo do outro, na busca da compreensão ampla do contexto.
06. Perdão. O heteroperdão como postura pacificadora e agilizadora da evolução.
07. Recin. As reciclagens intraconscienciais necessárias à mudança das posturas comportamentais.
08. Reconciliação. A autaceitação promovida pela reconciliação íntima e grupocármica,
por meio de mudanças do paradigma pessoal.
09. Sobrepairamento. O ato de pairar acima do nível primário da posturas conflitivas,
delatoras da afinização baratrosférica.
10. Traforismo. O levantamento dos trafares mantenedores das posturas conflitivas
e dos trafores alavancadores das reciclagens intraconscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com o diálogo apaziguador, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
03. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
04. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
05. Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
06. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
07. Diálogo desassediante: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
09. Maturoconvivialidade: Conviviologia; Homeostático.
10. Palavra: Comunicologia; Neutro.
11. Palavra terapêutica: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
13. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
14. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
15. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

O DIÁLOGO APAZIGUADOR É ATITUDE PACIFICADORA
DESENCADEADA PELAS CONSCINS MADURAS, FAVORECENDO AS RECONCILIAÇÕES GRUPOCÁRMICAS E A INTERASSISTENCIALIDADE RUMO À ANTICONFLITUOSIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia o diálogo apaziguador? Quais resultados vem obtendo com essa atitude reconciliadora?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina
Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;
5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infográficos; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 81 a 92, 97 a 142,
145 a 204 e 239 a 247.
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2. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 131 a 268.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
152 a 171.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 121 a 330,
403 a 411, 421 a 425, 430 a 433, 828 a 838 e 1.026 a 1.035.
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DIÁLOGO DE PAZ
(PACIFISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O diálogo de paz é a interlocução formal, por meio do debate, discussão,
diálogo ou conversação com vistas à sensibilização, conciliação, acordo ou resolução pacífica
para determinada questão conflitiva entre grupo de consciências ou nações.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo diálogo vem do idioma Latim, dialogus, ―diálogo‖, adaptado do
idioma Grego, diálogos, ―conversação; diálogo‖. Surgiu no Século XIV. Apareceu no Século
XVI. O vocábulo paz procede também do idioma Latim, pax, ―paz; estado de paz; tratado de
paz‖. Surgiu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Conversação de paz. 2. Diálogo pacigerante. 3. Interlocução apaziguadora.
Neologia. As 3 expressões compostas diálogo de paz inicial, diálogo de paz intermediário e diálogo de paz final são neologismos técnicos da Pacifismologia.
Antonimologia: 1. Diálogo bélico. 2. Diálogo agravante. 3. Monólogo acusador.
Estrangeirismologia: o tête-à-tête dos negociadores; a open mind para as propostas;
a satyagraha; o peacemaker; a guarantee of peace; o gap dos discursos; o know-how da mediação; o insight promissor.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à pacificação intergrupal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema (assunto): – Paz integra grupos.
Citaciologia. Eis pensamento de Paulo Freire (1921–1997) sobre o assunto: – O diálogo
cria base para colaboração.
Ortopensatologia: – “Diálogos. Os malentendidos existem por falta de diálogos adequados entre as pessoas”.
Filosofia: o Abertismo; o Anticonformismo; o Criticismo; o Pacifismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do apaziguamento; o holopensene da reconciliação; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pacipensenes;
a pacipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene do local dos diálogos;
as tentativas de cessação da pensenidade conflitante intragrupos.
Fatologia: o diálogo de paz; o empreendedorismo pacifista; o esforço de se aproximar
da paz; o diálogo qual instrumento de pacificação e conciliação; a tentativa de se estabelecer
o diálogo; o ato de abrir caminho; o passo histórico; as tréguas; as palavras de paz; o bom-tom;
a mediação sendo elemento-chave; o processo de paz; o ponto pacífico; a promessa de paz; a suscitação da interconfiança; o esforço para terminar com o conflito; o foco no desfecho pacífico;
a diminuição do lastro algoz-vítima; a agenda de negociação; os protocolos; o apoio ao curso da
paz; o campo neutro; a disponibidade em ouvir; o ato de aceitar a alteridade e diversidade do outro; a eliminação do preconceito consciencial; o compromisso claro e indefectível; o fato de não
se cativar pelas memórias do ódio; a tentativa de falar e agir com veracidade; a partilha das mesmas questões; a aceitação do outro grupo não mais qual adversário; a motivação para cooperar;
o clima de fraternidade e compreensão; a busca do cenário de paz; a preservação da liberdade; as
condições para o desenvolvimento do diálogo; os referendos; as exigências para retomar o diálogo; a reativação dos diálogos; os empecilhos colocados; os pormenores; as sanções; os planos para a paz; as iniciativas importantes; o centramento nas questões pendentes; o balanço do processo;

8570

Enciclopédia da Conscienciologia

a análise do tempo faltante para chegar ao acordo definitivo; a inclusão do desarmamento; a superação das retaliações; a coordenação do encontro; as mesas de diálogo; o diálogo por etapas;
a reunião em caráter reservado; o encontro para impulsionar a paz; a intenção nas conversações;
a previsão de reparações; o reconhecimento dos direitos; os temas sensíveis; o clima de ceticismo;
as incoerências; o aceno de boa vontade; as decepções; os avanços; a proposta concreta; a margem de manobra; os atos contraproducentes; o esgotamento das possibilidades; a construção da
linguagem comum; a previsão de espaços de interação; o condicionamento dos acordos de paz; as
questões complexas como reparações às vítimas; as causas da guerra; o centro do processo; as garantias; o não diálogo com insurgentes; o direito das vítimas; os passos acordados; o bem da maioria; os impedimentos à paz; as rodadas de negociações dos pontos prioritários; o ato de sair da
mesa com direcionamentos práticos; o diálogo direto e indireto; a essência pacifista das proposições; a resolução dos pontos nevrálgicos; o alinhamento; a dissolvição dos desentendimentos;
a laicidade na condução dos diálogos; os pilares incontornáveis; a fase explanatória; a etapa final;
a proposição do processo político alternativo; o ato de aprender com o passado; a linha do tempo
dos diálogos de paz; o ato de construir pontes interconscienciais; o avanço em cessar a violência;
o acordo definitivo; a instauração do clima de paz.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na sustentação dos
diálogos de paz; o esforço dos amparadores extrafísicos em dar curso à paz; a heterodesassedialidade pelo diálogo; as inspirações extrafísicas nas proposições dos caminhos; o reencontro de grupo de consciexes; o paramediador auxiliando o mediador intrafísico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal chamando atenção para determinado ponto; o paradireito das consciências;
o paradever dos líderes; a Parapedagogia do processo da paz; a paravivência pós-diálogo; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo de ambas as partes em querer acordar a paz.
Principiologia: o princípio de a paz não chegar pronta.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código das prioridades grupais.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teática dos pacipensenes.
Tecnologia: as técnicas de não sucumbência às pressões holopensênicas.
Voluntariologia: os voluntários na mediação dos diálogos de paz.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Pacificarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito das abordagens tarísticas intergrupais.
Neossinapsologia: as neossinapses morais ajudando na interpacificidade.
Ciclologia: o ciclo reparação-recomposição; o ciclo de conversas.
Enumerologia: o querer o diálogo; o promover o diálogo; o iniciar o diálogo; o reativar
o diálogo; o alterar o diálogo; o continuar o diálogo; o concluir o diálogo.
Binomiologia: o binômio confronto-entendimento.
Interaciologia: a interação razão simples–razão complexa.
Crescendologia: o crescendo das negociações pró-paz.
Trinomiologia: o trinômio comunicar-redimir-promover.
Polinomiologia: o polinômio conexão-coerência-concisão-compreensibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo palavras de paz / atos de guerra; o antagonismo clima de ceticismo / clima de esperança.
Politicologia: a comunicocracia; a sociocracia; a evoluciocracia; a voluntariocracia;
a lucidocracia; a homeostaticocracia; a integraciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de interdependência consciencial.
Filiologia: a autexemplofilia; a cognofilia; a consensofilia; a definofilia; a logicofilia;
a harmonofilia; a interassistenciofilia; a pacificofilia.
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Fobiologia: a comunicofobia; a disciplinofobia; a compromissofobia; a confrontofobia;
a militofobia; a conflitofobia; a conviviofobia.
Mitologia: o mito da perda com a obtenção da paz.
Holotecologia: a pacificoteca; a comunicoteca; a raciocinoteca; a politicoteca; a grupoteca; a convivioteca; a definoteca.
Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Paradiplomaciologia; a Refutaciologia; a Autodeterminologia; a Metodologia; a Temperamentologia; a Interprisiologia; a Intrafisicologia;
a Prospectivologia; a Reurbanologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a vítima; a consciência afiançada; a consciência grupocármica; os grupos
nucleares; o grupelho ideológico; o grupo interprisional; os paragrupos; o grupúsculo resistente;
o grupo nobelista Quarteto do Diálogo Nacional da Tunísia.
Masculinologia: o algoz; o rebelado; o invasor; o estrangeiro; o conflituoso; o cooperativo; o assessor; o protagonista; o megacatalisador grupocármico; o interlocutor; o porta-voz;
o amparador de função; o pivô da mediação; o mediador minipeça; o paradireitólogo; o mensageiro; o diplomata; o paradiplomata; o pacifista; o fiador da paz.
Femininologia: a algoz; a rebelada; a invasora; a estrangeira; a conflituosa; a cooperativa; a assessora; a protagonista; a megacatalisadora grupocármica; a interlocutora; a porta-voz;
a amparadora de função; a pivô da mediação; a mediadora minipeça; a paradireitóloga; a mensageira; a diplomata; a paradiplomata; a pacifista; a fiadora da paz.
Hominologia: o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens communicator; o Homo
sapiens concausa; o Homo sapiens contraventoris; o Homo sapiens defectivus; o Homo sapiens
empathopensenicus; o Homo sapiens grupopensenologus; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: diálogo inicial de paz = a interlocução marcada pelas aproximações para
se estabelecer via de comunicação; diálogo intermediário de paz = a interlocução marcada por desencontros e falta de consenso; diálogo final de paz = a interlocução marcada pelos últimos delineamentos para celebração de acordo de paz.
Culturologia: a cultura do diálogo; a cultura de grupalidade.
Modalidades. Atinente à Conflitologia, eis 5 abordagens do processo intergrupal evidenciando as nuanças na dinâmica da busca do consenso, até chegar à paz, dispostas em ordem
alfabética:
1. Direta. Os talibãs, grupo terrorista, para acabar com o conflito afegão, defendem o diálogo de paz direto com os Estados Unidos, ao invés de terceirizar as conversações (Islamabad,
Paquistão; 25.02.2016).
2. Desbloquedora. O secretário geral da ONU, Ban Ki Moon (1944–) visita os saarauís
procurando desbloquear o diálogo para o processo de paz na região, depois dos empecilhos colocados pelo Marrocos ao referendo de autodeterminação (Tinduf, Argélia; 05.03.2016).
3. Indireta. As conversações de paz para a questão Israel-Palestina, renovadas em Paris
em encontro realizado entre representantes do Quarteto do Oriente Médio, da Liga Árabe e de outros países, em tentativa de relançar o processo de paz congelado desde abril de 2014, não incluíram israelitas nem palestinianos (Paris, França; 03.06.2016).
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4. Participativa. A guerrilha Exército Popular de Libertação (EPL) anunciou interesse
no diálogo de paz com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos (1951–), ao se identificar
com várias propostas do governo tratadas com as FARCs, Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Bogotá, Colômbia; 25.07.2014).
5. Sabotadora. A oposição, Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), em reação ao partido único no poder, boicota diálogos de paz com a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), partido de situação, após 114 rodadas de diálogos de paz contabilizadas em
1 ano (Maputo, Moçambique; 14.09.2015).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o diálogo da paz, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
04. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Crescendo Pacifismo-Paciologia: Paciologia; Homeostático.
06. Diálogo apaziguador: Comunicologia; Homeostático.
07. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Inteligência paracontextual: Parapercucienciologia; Neutro.
09. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
10. Mediação de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
11. Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
12. Ponte interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
13. Prurido consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
14. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
15. Temperamento belicista: Temperamentologia; Nosográfico.
16. Tratado de paz: Pacifismologia; Homeostárico.

FRENTE À CONFLITIVIDADE, É IMPORTANTE TENTAR ESTABELECER O DIÁLOGO INTERGRUPAL, FOMENTANDO
INTERCONFIANÇA E VALOR NA CONVIVIALIDADE SADIA,
ASSIM PAVIMENTANDO COESO O CAMINHO PARA A PAZ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já empreendeu algum diálogo intergrupal pela
paz? Conseguiu atingir qual nível de apaziguamento?
Bibliografia Específica:
1. Cezimbra, Márcia; A Conversa que vale para toda a Vida (Psicanálise); Reportagem; O Globo; Jornal;
Diário; Ano LXXVI; N. 24.693; Seção: Jornal da Família; 1 enu.; 1 fichário; 1 foto; Rio de Janeiro; 08.04.01; página 3.
2. Gazeta do Povo; Redação; Líder Chinês propõe Diálogo com Taiwan; Jornal; Diário; Ano 84; N. 26.679;
1 mapa; 1 tabela; Curitiba, PR; 09.11.02; página 23.
3. Krammer, Dora; A Qualidade do Diálogo (Política); Artigo; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 89;
N. 28.531; Seção: Brasil; 1 foto; Curitiba, PR; 15.12.07; página 3.
4. Lafer, Celso; Um Diálogo de Gerações (Sustentabilidade); Artigo; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXVIII;
N. 25.222; Caderno: Opinião; Seção: Conferência de Johannesburgo; 1 ilus.; Rio de Janeiro; 26.08.02; página 7.
5. Marques, Toni; Precisamos de Diálogo, e não de Arrogância; Entrevista: Arun Gandhi; O Globo; Jornal;
Diário; Ano LXXVIII; N. 25.349; Seção: O Mundo; 1 fichário; 1 foto; 1 microbiografia; Rio de Janeiro; 22.09.02; página 41.
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6. O Estado de S. Paulo; Redação; EUA aceitam Diálogo Direito com o Irã; Reportagem; Jornal; Diário;
Ano 130; N. 42.177; Caderno: Internacional; Seção: Questão Nuclear; 2 fichário; 1 mapa; São Paulo; 09.04.03; primeira
página chamada e A13.
7. Salgado, Eduardo; O Diálogo nos salvará; Entrevista: Kofi Annan; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.858;
Ano 37; N. 24; 1 foto; São Paulo; 16.06.04; páginas 11, 14 e 15.
8. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 809.

G. B. C.
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DIÁLOGO DESASSEDIANTE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O diálogo desassediante é a técnica interassistencial, por meio da linguagem verbal ou diálogo mental, promovendo acertos, acordos, esclarecimentos, mudanças, reconciliações, resoluções e consensos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo diálogo vem do idioma Latim, dialogus, ―diálogo‖, adaptado do
idioma Grego, diálogos, ―conversação; diálogo‖. Surgiu no Século XIV. O prefixo des deriva também do idioma Latim, dis ou de ex, ―negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento‖.
O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, ―cerco, cilada; assédio‖. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu no idioma Português em 1548.
Sinonimologia: 1. Heterodesassediologia Dialógica. 2. Interlocução desassediadora.
3. Conversação tarística. 4. Colóquio interassistencial. 5. Debate cosmoético.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo diálogo; dialogação; dialogada; dialogado; dialogador; dialogadora; dialogal; dialogante; dialogar; dialogativo; dialogatório; dialogável; dialogia; dialogicidade; dialogismo.
Neologia. As 4 expressões compostas diálogo desassediante, diálogo desassediante básico, diálogo desassediante intermediário e diálogo desassediante avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Diálogo assediante. 2. Monólogo. 3. Bate-papo ocioso. 4. Bate-boca. 5. Maledicência.
Estrangeirismologia: os brainstormings; os gaps assistenciais; o background da tares;
o know-how adquirido pelo assistente; a performance assistencial; as reciclagens step-by-step;
a conversa tête-à-tête; o striptease cosmoético; o fair play mútuo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego sadio da comunicabilidade enquanto instrumento desassediador.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Diálogo
oportuniza esclarecimento. O diálogo aglutina.
Coloquiologia. A seguir, duas frases relativas ao tema, apontando a necessidade do discernimento na comunicação interconsciencial: – Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quem
cala consente.
Proverbiologia. Eis provérbio latino relacionado ao tema: – Festinus intellige, tardus loquere.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene do fraternismo.
Fatologia: o diálogo desassediante; a palavra empregada na condição de recurso desassediante; a minimização dos malentendidos; a não-verbalização dos sentimentos e pensamentos
gerando autassédio; a eliminação dos monoideísmos; a palavra assertiva escolhida a dedo; a aplicação do heterorrespeito na comunicação entre os pares; a sinceridade sem estupros evolutivos;
a racionalidade pacífica durante a argumentação necessária; a palavra usada enquanto meio de
manipulação; as agressões verbais; o ato de não falar servindo como economia de males; a ternura
na linguagem falada; o oaristo; a palavra apaziguadora; a arte de dissolver desentendimentos
(conciliações); os cuidados físicos e energéticos profiláticos anteriores às apresentações; o desas-
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sédio realizado durante o atendimento ao aluno; a importância de ver o assistido na condição de
consciência além do grau de amizade, inimizade ou parentesco; o fato de estudar o outro e ser
estudado ao mesmo tempo; as limitações do assistente perante a assistência a ser realizada; a qualificação do assistente ao longo dos anos e da experiência adquirida; os percentuais de acertos
e erros durante a tarefa assistencial; a flexibilidade assistencial; a eliminação das pressuposições;
as reconciliações grupocármicas; as falas sem conteúdo e o conteúdo sem fala (exemplarismo);
a comunicabilidade lúcida, interdimensional e interassistencial; a vontade de assistir acima da
habilidade em dialogar; a conversa profilática; a conversa ―ao pé do ouvido‖; a importância de
ouvir o outro pacientemente e fraternalmente; a interassistencialidade das amizades evolutivas
multiexistenciais; o segredo confidenciado no leito de morte gerando paz a conscin dessomante;
o silêncio na condição de resposta; o silêncio ensurdecedor; os pontos de vista discordantes; o ato
de falar e não ser compreendido; o grito utilizado na falta de argumento lógico; a tensão pré-diálogo; a calmaria pós-diálogo; as falhas mentais dificultando o diálogo; os recursos didáticos do
docente; as gafes verbais; a veracidade dos fatos e a evitação dos boatos, fofocas e maledicências;
a evitação de jogar sujeira para baixo do tapete; a catarse decorrente do desvelamento dos pontos
intocáveis; a postura refratária do assistido ou do assistente; a sondagem cosmoética; o desenvolvimento da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; a conversa técnica no momento e local adequados; o fato de a linguagem falada nem sempre corresponder
à linguagem energética; o holomapeamento da personalidade consecutiva; a leitura semiótica aplicada ao holossoma; a aplicação inicial da megafraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética pessoal; o acoplamento áurico; a desintoxicação holopensênica; a telepatia; a pangrafia;
a tenepes; o conscienciês; a assinatura holopensênica verbal; a plateia extrafísica favorecendo ou
dificultando os acertos mútuos; a Baratrosfera; a condição patológica do paracomatoso; os bloqueios laringocardiochacrais interferindo na comunicação; a necessidade da desassim após o diálogo; a Paratecnologia de desassédio; os paradiagnósticos; os confrontos úteis com assediadores;
a Parapedagogiologia Multidimensional; a Paradiplomacia; a heterodesassedialidade; as parapercepções servindo de lupa do microuniverso consciencial alheio; a auscultação da parapsicosfera;
a Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico tagarelice-dispersão; o sinergismo inquestionabilidade-ditatorialismo; o sinergismo esclarecedor entre o assistido e o assistente; o sinergismo empatia-tares; o sinergismo retilinearidade pensênica–expressão oral; o sinergismo verbação-impactoterapia.
Principiologia: o princípio da Descrenciologia; o princípio da interassistencialidade
evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do menos doente assistir ao
mais doente; o princípio evolutivo de ser sempre tempo de ajudar os demais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a exposição verbal;
o código grupal de Cosmoética (CGC) priorizando o melhor para todos.
Tecnologia: a técnica da acareação; as técnicas de falar em público; a língua brasileira
de sinais (LIBRAS) sendo recurso técnico desassediante; a técnica da conscin-cobaia; a técnica
da assim-desassim; a técnica de “quebrar o gelo”; a técnica do amparo interconsciencial.
Voluntariologia: os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV); o voluntariado da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); os professores da Associação
Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); os voluntários da Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS).nicação Cons
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessiologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito patológico do orador manipulador; o efeito do diálogo dessassediador nas reflexões geradas a partir do mesmo; os efeitos visíveis na psicosfera harmônica gerada pós-diálogo exitoso; o efeito da confiança mútua durante o desassédio interconsciencial;
o efeito da assistência recebida na gratidão ao assistente intra e extrafísico.
Neossinapsologia: as neossinapses relacionados ao esclarecimento recebido; as neossinapses do assistente decorrentes da assistência tarística.
Ciclologia: o ciclo problemática-debate-elucidação; o ciclo tares recebida–autorreflexão–resoluções pessoais–ações práticas; o ciclo experiência-gabarito-interassistencialidade.
Binomiologia: o binômio problema-solução; o binômio diálogo psicossomático-diálogo
mentalsomático; o binômio tares-omissão; o binômio falácia–verdade relativa; o binômio ausência do diálogo–pseudo-harmonia; o binômio apriorismose–erro de conclusão; o binômio admiração-discordância; o binômio verdade-limite; o binômio tempo do assistido–tempo propício à assistência; o binômio conteúdo-forma; o binômio (dupla) professor-aluno; o binômio (dupla) pais-filhos; o binômio (dupla) consciex assistida–evoluciólogo.
Interaciologia: a interação teática-desassédio; a interação Cosmoética-discernimento;
a interação abordagem-receptividade; a interação autanálise-heteranálise; a interação sinapses-neossinapses-parassinapses; a interação comunicação energética–comunicação visual–comunicação verbal–comunicação auditiva–comunicação parapsíquica.
Crescendologia: o crescendo abertismo consciencial–diálogo edificante–esclarecimento–compreensão–perdão–holopacificação íntima.
Trinomiologia: o trinômio (trio) assistido–assistente intrafísico–amparador.
Polinomiologia: o polinômio pensar-falar-ouvir-argumentar-contrargumentar.
Antagonismologia: o antagonismo timidez / diálogo; o antagonismo ansiedade / retilinearidade verbal; o antagonismo discrição / indiscrição; o antagonismo murismo / posicionamento; o antagonismo esclarecer / convencer; o antagonismo expressão correta / expressão dúbia; o antagonismo bom humor / ironia; o antagonismo interassistência / refratariedade íntima;
o antagonismo Confutaciologia / Dogmática.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin extrovertida reprimida ao falar de si; o paradoxo da Era da Supercomunicação na incomunicabilidade entre as pessoas.
Politicologia: a democracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a comunicofilia; assistenciofilia.
Fobiologia: a glossofobia.
Sindromologia: a síndrome da verborragia.
Mitologia: o mito da verdade absoluta; o mito da inquestionabilidade; o mito de Pandora.
Holotecologia: a argumentoteca; egoteca; a psicossomatoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca; a mentalsomatoteca; a comunicoteca; a consciencioterapeuticoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Autoconscienciometrologia; a Teaticologia; a Autorganizaciologia; a Coerenciologia; a Criteriologia; a Infocomunicologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Metodologia; a Amparologia; a Interprisiologia; a Autocuroterapia; a Conviviologia; a Megafraternologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin desassediadora; a conscin ouvinte; a conscin large.
Masculinologia: o amparador extrafísico; o tertuliano; o intermissivista; o maxidissidente ideológico; o escritor; o verbetólogo; o verbetógrafo; o conscienciômetra; o evoluciólogo; o co-
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municador lúcido; o questionador; o reeducador; o tenepessista; o assistente social; o dialogista;
o voluntário.
Femininologia: a amparadora extrafísica; a tertuliana; a intermissivista; a maxidissidente ideológico; a escritora; a verbetóloga; a verbetógrafa; a conscienciômetra; a evolucióloga; a comunicadora lúcida; a questionadora; a reeducadora; a tenepessista; a assistente social; a dialogista; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens convinciabilis; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens argumentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: diálogo desassediante básico = os bate-papos da vida cotidiana gerando
minidesassédios; diálogo desassediante intermediário = a conversa técnica, realizada de modo lúcido e eficaz com o assistido; diálogo desassediante avançado = os esclarecimentos impactantes
da tares ao megassediador.
Culturologia: a cultura do deixa disso vs cultura da tares.
Dificultadores. Eis, a seguir, em ordem alfabética, 7 dificultadores na realização do diálogo interassistencial:
1. Deseducação. A sinceridade usada enquanto pretexto para ser deseducado.
2. Hierarquia. A posição social, financeira ou profissional criando barreiras ao diálogo
franco.
3. Idade. A diferença etária e de experiência de vida gerando ruídos na comunicação.
4. Oposição. O debate quando pautado na pessoa e não na ideia em si (argumentum ad
hominem).
5. Orgulho. A soberba sendo refratária à assistência.
6. Parentesco. O grau de parentesco dificultando a isenção na tares.
7. Rejeição. A dificuldade em falar pelo medo à rejeição.
Checagem. De acordo com a Analiticologia, eis, na ordem lógica, 3 tipos de condições
a serem analisadas anteriormente ao diálogo desassediante:
1. Ambiente. Análise quanto ao ambiente intra ou extrafísico.
2. Momento. Análise quanto ao momento consciencial dos envolvidos.
3. Consciência. Análise quanto à consciência a ser assistida.
Condições. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis 34 perguntas técnicas, listadas em
ordem alfabética, a serem consideradas pelo pesquisador visando qualificar o diálogo desassediante:
01. Abertismo. Tenho abertismo diante da visão e experiência alheia?
02. Acolhimento. Sou acolhedor sem ser conivente?
03. Acoplamento. Promovo acoplamento com o amparador do assistido?
04. Argumentação. Uso argumentação lógica?
05. Autodefesa. Faço uso da autodefesa energética a fim de manter-me hígido, lúcido
e cosmoético ao realizar a tares de maneira isenta?
06. Bom humor. Utilizo o bom humor quando possível?
07. Companhias. Considero a presença de outras pessoas no local, passíveis de serem
afetadas diante da conversa?
08. Conclusões. Possibilito ao assistido chegar às próprias conclusões?
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09. Condições. Verifico ter o assistido condições físicas, mentais, emocionais, psicológicas e energéticas para compreender os posicionamentos expressos?
10. Confor. Alio o conteúdo à forma ao verbalizar?
11. Cosmoética. Informo sem tentar convencer?
12. Desassim. Realizo a desassim após a assistência?
13. Discernimento. Mantenho autodiscernimento durante todo o processo comunicativo?
14. Discrição. Mantenho discrição a respeito dos diálogos e fatos expostos?
15. Disponibilidade íntima. Predisponho-me à interassistência verbal?
16. Empatia. Coloco-me no lugar do outro a fim de criar ambiente propício ao desassédio?
17. Estupro evolutivo. Evito ―passar da conta‖ nas exposições, respeitando o limite cognitivo do outro?
18. Impactoterapia. Realizo a impactoterapia cosmoética?
19. Inteligência. Desenvolvo a inteligência da escuta atenta?
20. Intencionalidade. Mantenho a intencionalidade sadia durante a interlocução?
21. Interassistência. Interesso-me de fato pelo outro?
22. Julgamento. Evito qualquer tipo de julgamento apressado?
23. Limite. Considero e reconheço os limites pessoais para ajudar?
24. Parapercepções. Identifico as reações e pararreações no automicrouniverso consciencial?
25. Ponderação. Reflito e falo com ponderação durante o debate interassistencial?
26. Positividade. Ressalto o melhor do assistido?
27. Preconceito. Ajudo independente da etnia, escolaridade, idade, religião e / ou profissão do assistido?
28. Realidade. Adequo o debate à realidade do interlocutor?
29. Receptividade. Avalio ser a pessoa em questão contrária ou receptiva às ideias expostas?
30. Referencial. Evito partir do próprio referencial para tirar conclusões?
31. Respeito. Mantenho o auto e heterorrespeito perante o assistido?
32. Sinceridade. Equilibro a sinceridade ao bom senso?
33. Tempo. Realizo o diálogo no momento propício?
34. Vocabulário. Adequo-me ao vocabulário do amparando?
Benefícios. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 benefícios resultantes direta ou
indiretamente da realização do colóquio interassistencial:
1. Amparabilidade. Servir de treino à condição de amparador considerando o papel de
restabelecedor da harmonização íntima do assistido.
2. Anticonflituosidade. Minimizar, na medida do possível, o conflito alheio.
3. Autocura. Proporcionar, em certos casos, a primeira etapa da autocura do assistido.
4. Intercooperação. Trabalhar ombro a ombro junto ao amparador de função.
5. Parapsiquismo. Aperfeiçoar o parapsiquismo auxiliando no esclarecimento de companhias extrafísicas.
6. Qualificação. Qualificar a assistência verbal a partir da vontade de assistir, aliada ao
parapsiquismo e à tecnicidade.
Fatos. Do ponto de vista da Assistenciologia, há, pelo menos, 10 fatos a serem ponderados perante o tema proposto, listados a seguir, em ordem alfabética:
01. Argumento. O grito não é argumento mentalsomático cosmoético.
02. Contradição. A contradição verbal é indicativo de contradição comportamental.
03. Dúvida. Dúvida gera autassédio. Na medida do possível, esclareçamo-nos.
04. Energia. O trabalho energético é instrumento de assepsia intra e extrafísica em
todas as circunstâncias.
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05. Microfone. O microfone pode ser instrumento de manipulação, informação, esclarecimento.
06. Palavras. Existem palavras cirúrgicas.
07. Poliglotismo. O domínio do poliglotismo aumenta a amplitude da interassistência.
08. Questionamento. O questionamento do assistido é tão ou mais importante quanto
a resposta a ser dada gerando paz à conscin ressomante.
09. Relacionamento. A base de todo relacionamento interpessoal sadio depende da interação assistencial por meio do diálogo.
10. Teimosia. A teimosia demonstra resquício de fanatismo ideativo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o diálogo desassediante, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
02. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
03. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Boca: Somatologia; Neutro.
07. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
08. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
09. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
11. Eficácia explicativa: Argumentologia; Neutro.
12. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Megaproblema: Megaproblematicologia; Homeostático.
14. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
15. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

O DIÁLOGO DESSASSEDIANTE CONSTITUI FERRAMENTA
ÚTIL E PRÁTICA NO PROCESSO INTERASSISTENCIAL,
AO PROMOVER ESCLARECIMENTO, REEQUILÍBRIO ÍNTIMO
E PACIFICAÇÃO NO MICROUNIVERSO DOS ENVOLVIDOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou o diálogo desassediante? Quais repercussões multidimensionais decorreram desse ato?
Bibliografia Específica:
1. Rohden, Luiz; O Diálogo que Nós somos: Pontes Entre a Hermenêutica e a Psicologia; Artigo; Mente,
Cérebro & Filosofia; Revista; Mensário; Edição Especial; N. 11; 7 ilus.; São Paulo, SP; páginas 75 a 82.
2. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 194 e 195.
3. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 48, 59,
63, 70 e 217.
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DIA MATEMÁTICO
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dia matemático é aquele no qual os grandes fatores positivos da vida
confluem sincronicamente e tudo tende a dar mais certo, a partir das energias conscienciais (ECs)
do holopensene da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo dia vem do idioma Latim, dies, ―espaço de tempo de 24 horas;
período claro no espaço de 24 horas, em oposição ao período escuro da noite; unidade de tempo‖.
Surgiu no Século XIII. A palavra matemático procede do idioma Grego, mathématikós, ―que se
dedica ao estudo das matemáticas; relativo à Matemática‖, derivado de máthéma, ―estudo; Ciência; conhecimento‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Dia ideal. 02. Dia menos imperfeito. 03. Dia atípico a maior.
04. Dia superavitário; dia superútil. 05. Dia incomum. 06. Dia inesquecível. 07. Dia tautócrono.
08. Dia sincrônico. 09. Dia confluente. 10. Dia convergente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo dia: dia-a-dia; diária; diário; diarismo; diarista; diarística; diarístico; diurna; diurnação; diurnal; diurno; meiodia.
Neologia. As 4 expressões compostas dia matemático, dia matemático aquisitivo, dia
matemático executivo e dia matemático distributivo são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 01. Dia rotineiro. 02. Dia mediano. 03. Dia trivial; dia vulgar.
04. Dia de falhas. 05. Dia malogrado; dia de turbulência. 06. Dia caótico; dia deficitário; dia entrópico. 07. Dia inexpressivo. 08. Dia atípico a menor. 09. Dia desorganizado; dia frustrante. 10.
Dia penumbrento.
Estrangeirismologia: o turning point; o dia atípico de upgrade; o plus faltante; o new
breakthrough mentalsomático; a joie de vivre; os dias no Serenarium; o special day; o Mentalsomarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às energias conscienciais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste dia
pequeno.
Coloquiologia: – O ato de acordar com o pé direito.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o dia matemático; o dia primaveril; o dia histórico; o dia do triunfo pessoal;
o grande dia; o dia de bom humor; o dia da heureca; o ―estado de paz com o mundo‖; a autocatálise evolutiva; a extrapauta positiva; o evento tautócrono; a oportunidade de recuperação dos cons
magnos; a convergência sincrônica das variáveis existenciais; a homeostasia orgânica; a condição
do tudo azul; o céu de brigadeiro; o mar de almirante; a terça-feira gorda; o uso evoluído da
energia imanente (EI); o emprego inteligente do dia matemático; a Hermenêutica Cronológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o extrapolacionismo parapsíquico; a euforin; a primener; o cipriene; as comemorações extrafísicas de datas felizes
de retrovidas; a manifestação da Central Extrafísica de Energia (CEE).
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio fundamental do Universalismo; o princípio do megafoco
mentalsomático; o princípio da recepção e consequente retribuição; o princípio da Serenologia.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Efeitologia: o efeito Hulk; o efeito halo da homeostase intraconsciencial.
Ciclologia: o ciclo dia-noite; o ciclo de neoideias; o ciclo de inventividade aguda; o ciclo de decisões reflexas. O ideal do dia matemático é quando o mesmo incentiva, desencadeia
e mantém o ciclo proexológico evolutivo constituído de 7 elementos da Cronêmica, aqui dispostos
na ordem funcional:
1. Dia matemático.
2. Semana matemática.
3. Mês matemático.
4. Ano matemático.
5. Vida humana cosmoeticamente matemática.
6. Autorrevezamento multiexistencial matemático.
7. Seriéxis pessoal matemática.
Enumerologia: o dia ideal; o dia de graças; o dia marcante; o dia superfeliz; o dia do
aniversário; o dia da viragem; o dia D.
Binomiologia: o binômio dia matemático–euforin; o binômio dia matemático–extrapolacionismo; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio corredor heurístico–dia matemático.
Interaciologia: a interação Fatuística-Parafatuística; o interação minifluxo contínuo da
autoconsciência–megafluxo fluxo contínuo do Cosmos.
Crescendologia: o crescendo (polinômio) euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Trinomiologia: o trinômio ontem-hoje-amanhã; o trinômio (aliteração) simpatia-sintonia-sinergia.
Polinomiologia: o polinômio cronológico eventos-datas-nomes-números.
Antagonismologia: o antagonismo dia / noite; o antagonismo racionalidade / superstição; o antagonismo harmonia / desarmonia; o antagonismo convergência / divergência; antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo Matemática / anomia; antagonismo dia
cheio / dia morto.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da sincronicidade no Cosmos.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a energossomatoteca; a diarioteca; a serenoteca; a sincronoteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a superlativoteca.
Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Paracronologia; a Cronêmica; a Matemática; a Sincronologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia; a Autodisciplinologia; a Evoluciologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens diesmathematicus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens euthymicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dia matemático aquisitivo = o do término do curso e consequente recepção do diploma profissional pessoal; dia matemático executivo = o da aquisição da própria moradia; dia matemático distributivo = o da primeira prática da tarefa energética, pessoal, diária (tenepes).
Culturologia: a cultura da Cronêmica Cosmoética.
Autocomprovação. A vida multidimensional da conscin lúcida pode ser autocomprovada, o tempo todo, por meio das pesquisas da matematização das manifestações pessoais, capaz de
buscar, descerrar e expor teaticamente as neoverpons consecutivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dia matemático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
06. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
07. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
10. Protimia: Homeostaticologia; Neutro.
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TODA PESSOA LÚCIDA PODE VIVENCIAR VÁRIOS DIAS
MATEMÁTICOS DURANTE A VIDA INTRAFÍSICA. IMPORTA,
NO ENTANTO, ACIMA DE TUDO, TER AUTOCONSCIÊNCIA
E SABER HAURIR O MÁXIMO PROVEITO DA OCASIÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum dia matemático? Você teve
autoconsciência, durante a vivência, da relevância desse dia na própria vida?
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DIA POLIÂNICO
(TRAFORISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dia poliânico é a técnica na qual a conscin, homem ou mulher, opta por
sustentar no período de 24 horas os pensamentos predispostos a enxergar o melhor em personalidades, situações, contextos e ideias, mantendo o autodiscernimento sem ignorar ou distorcer a realidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo dia vem do idioma Latim Vulgar, dis, através do idioma Latim
Clássico, dies, ―espaço de tempo de 24 horas; período claro no espaço de 24 horas, em oposição
ao período escuro da noite; unidade de tempo‖. Apareceu no Século XIII. A palavra Poliana provém do idioma Inglês, Pollyanna, nome da personagem do romance homônimo da escritora estadunidense Eleanor Hodgman Porter (1868–1920). Surgiu no Século XX. O sufixo ico, ica procede do idioma Latim, icus, e este do idioma Grego, ikós, com noção de ―participação; referência;
pertinência‖, é formador de adjetivos.
Sinonimologia: 1. Dia do otimismo. 2. Dia do traforismo. 3. Dia da ortopensenização.
4. Dia da autopesquisa pensênica. 5. Dia do bom humor. 6. Dia do autodesassédio.
Neologia. As 3 expressões compostas dia poliânico, dia poliânico autocrítico e dia
poliânico heterocrítico são neologismos técnicos da Traforismologia.
Antonimologia: 1. Dia pessimista. 2. Dia do mau humor. 3. Dia do carrancismo.
4. Dia depressivo. 5. Dia do hipercriticismo acrítico. 6. Dia autassediado.
Estrangeirismologia: a estratégia autoprotetora em períodos under attack; o dia de usar
rose-coloured glasses; o hopeful day racional; o special day para a revisão do modo singular de
ver a vida; o ensaio da Weltanschauung traforista.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Pensenologia Evolutiva.
Coloquiologia: a escolha de olhar com bons olhos sem fantasias e ingenuidades; a opção
de jogar a favor do refletido e discernido como sendo o mais cosmoético.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocrítica; os ortopensenes; a ortopensenidade
experienciada; os benignopensenes; a benignopensenidade intensificada; os patopensenes; a patopensenidade identificada; os reciclopensenes; a reciclopensenidade iniciada; os harmonopensenes; a harmonopensenidade desenvolvida; os grafopensenes; a grafopensenidade edificada; os
maturopensenes; a maturopensenidade construída; a experimentação de neopensenização; a autovigilância pensênica; a identificação de maneiras de pensenizar funcionais e disfuncionais; a detecção de gatilhos patopensênicos; o descarte de bagulhos autopensênicos; o desanuviamento do
holopensene pessoal; a criação de clima íntimo salutar incompatível com exopensenes assediadores; o dia da qualificação autopensênica.
Fatologia: o dia poliânico; o olhar poliânico mantido pelo período de 24 horas; o empenho na análise positiva das realidades intra, inter e extraconscienciais; o labor intelectivo de encontrar realisticamente o melhor em consciências, ocorrências, neoideias e holopensenes; o exame das dificuldades na aplicação da técnica poliânica; a verificação das reverberações no ambiente exterior da neopensenidade; o exercício do ceticismo otimista cosmoético; o dia de experienciar a mundividência traforista.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intensificação
das mobilizações energéticas para firmar a neopensenização; o reconhecimento do valor do autodomínio energético na qualidade da autopensenidade; o dia da higienização da autopsicosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento cosmoético–pragmatismo evolutivo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal;
o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio cosmoético de pensar no
mal existente na consciência ao invés de pensar mal da mesma; o princípio de objetivar e atuar
pelo melhor para todas as consciências; o princípio da primazia das ECs cosmoéticas; o princípio “se não presta, não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as auto e heterocríticas.
Tecnologia: a técnica do polianismo terapêutico; a técnica do detalhismo e exaustividade aplicada a qualquer parecer sobre a realidade; a técnica do registro; a técnica da desassim;
a técnica de bem viver produtivamente; a técnica da checagem holossomática; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático Holociclo, Holoteca, Tertuliarium; o laboratório conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: os efeitos intraconscienciais da modificação no modo de enxergar as realidades; os efeitos da mudança autopensênica nos conviventes; os efeitos da ortopensenização nos
ambientes íntimos e exteriores; os efeitos da bagagem cognitiva no otimismo racional; os efeitos
estagnantes do pessimismo; os efeitos da mundividência traforista na não sucumbência emocional aos transtornos existenciais; os efeitos interassistenciais da qualificação cosmoética da autopensenização.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo semear ortopráxis–colher ortocognições.
Enumerologia: o bem-intencionado; o bem-proporcionado; o bem-ordenado; o bem-explicado; o bem-acabado; o bem-sucedido; o bem-conceituado.
Binomiologia: a construção do binômio mundividência traforista–otimismo racional;
a aplicação do binômio admiração-discordância; a constatação do binômio autassédio-heterassédio; a consecução do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio admitir problemas–buscar soluções; o binômio reconhecer erros–promover recomposições; o binômio tecnicidade-paciência.
Interaciologia: a interação olhar poliânico–bom humor; a interação otimismo-autoconfiança; a interação traforismo-fraternismo; a interação bem-dizer–bem-querer–bem-estar; a interação autopesquisa–heteropesquisa; a interação abertismo consciencial–cosmovisão; a interação
criticidade cosmoética–interassistencialidade.
Crescendologia: o crescendo dia poliânico–semana poliânica.
Trinomiologia: o trinômio pensar diferente–sentir diferente–fazer diferente; o trinômio
pensamento construtivo–afeto benévolo–energização balsâmica; o trinômio prospectiva otimista–
–ação cooperativa–obra evolutiva.
Polinomiologia: o inventário das consequências da autopensenidade otimista por meio
do polinômio Fatuística-Parafatuística-Casuística-Paracasuística.
Antagonismologia: o antagonismo otimismo / pessimismo; o antagonismo otimismo racional / otimismo ingênuo; o antagonismo olhar fraterno / olhar maligno; o antagonismo enxergar o lado iluminado / enxergar o lado cinza; o antagonismo simpatia / antipatia; o antagonismo
boa vontade / má vontade; o antagonismo mentalidade interlúdica / mentalidade baratrosférica.
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reciclagem autopensênica; o atilamento
quanto à lei de ação e reação; a observação da lei do retorno aplicada às energias.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a energofilia;
a cosmoeticofilia; a assistenciofilia.
Sindromologia: o polianismo sem a incidência da síndrome de Poliana; a remissão gradativa da síndrome do Cassandrismo; a anulação da síndrome da prospectiva trágica.
Holotecologia: a Holoteca; a hemeroteca; a lexicoteca; a encicloteca; a traforoteca;
a criticoteca; a analiticoteca.
Interdisciplinologia: a Traforismologia; a Experimentologia; a Autodisciplinologia;
a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia;
a Autodesassediologia; a Homeostaticologia; a Recinologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens comprehensivus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: dia poliânico autocrítico = o dedicado prioritariamente às abordagens
traforistas à própria personalidade; dia poliânico heterocrítico = o dedicado prioritariamente às
abordagens traforistas das realidades extraconscienciais.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética.
Indicações. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 condições nas quais a técnica do
dia poliânico pode ser recomendada:
1. Autopesquisa. Autaferição da qualidade da autopensenidade.
2. Imersão laboral. Autopotencialização em período da autoprodutividade intensa.
3. Pressão assediadora. Autoblindagem quando há intensificação de contrafluxos.
4. Recin. Autestabelecimento de ortomundividência.
5. Recuperação consciencial. Autopreservação em situações existenciais críticas.
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Resultados. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 12 resultados
passíveis de serem atingidos com aplicações da técnica do dia poliânico, decorrentes da autopensenidade positiva, das perspectivas traforistas e otimistas, e da ortoenergização decorrente:
01. Autocomprometimento holopensênico: a verificação das repercussões da autopensenidade em ambientes e circundantes alertando quanto às autorresponsabilidades assistenciais.
02. Autocomprovação energética: a constatação das influências das energias no estado
geral indicando o papel das ECs na sustentação de ortoposturas.
03. Autodefesa parapsicosférica: a desconexão de padrões patopensênicos impedindo
à proliferação das interferências assediadoras.
04. Diagnóstico autopensênico: a atenção aos vícios e automatismos pensênicos permitindo a identificação de autassédios e lavagens cerebrais auto e heterodepreciativas.
05. Exercitação do traforismo: a aprendizagem da procura, identificação e valorização
do melhor de tudo e todos ensinando sobre o pensamento cosmoético.
06. Facilitação da amparabilidade: o favorecimento à conexão com holopensenes sadios propiciando receptividade às ortointervenções amparadoras.
07. Flexibilização pensênica: o corte de apriorismoses e pausa nos autassédios demonstrando novas possibilidades de pensar, sentir, agir e solucionar problemáticas.
08. Fortalecimento de ortovínculos: a neopanorâmica sobre os compassageiros evolutivos proporcionando a descoberta de empatias inusitadas.
09. Higienização energossomática: a desassimilação de energias doentias favorecendo
os desbloqueios chacrais e as desintoxicações energéticas.
10. Intensificação da autoprodutividade: a refratariedade cosmoética potencializando
a fixação do foco laboral.
11. Reestabelecimento físico: o melhoramento no estado holossomático favorecendo
a recuperação do soma adoentado.
12. Resperspectivação de realidades: a percepção de neoângulos de análise de fatos
e parafatos revisando conclusões e renovando a automundividência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dia poliânico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
02. Carrancismo: Conscienciometrologia; Nosográfico.
03. Descompressão consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.
04. Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
05. Dia do detalhe: Autodisciplinologia; Homeostático.
06. Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
08. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
09. Mundividência traforista: Cosmovisiologia; Homeostático.
10. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
11. Otimismo racional: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Polianismo terapêutico: Criticologia; Homeostático.
13. Ponto cego: Autopesquisologia; Nosográfico.
14. Síndrome de Poliana: Criticologia; Nosográfico.
15. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

8588

Enciclopédia da Conscienciologia

O DIA POLIÂNICO, ALÉM DE RECURSO DEFENSIVO NAS
FASES CRÍTICAS, MOTIVA PARA A ORTOMUNDIVIDÊNCIA,
AO EVIDENCIAR BENEFÍCIOS E INDICAR AUTEMPECILHOS
A SEREM SUPLANTADOS NO RUMO DE TAL CONQUISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a utilidade da aplicação da técnica do dia
poliânico? Pensa em experimentá-la?
A. L.
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AUTOPESQUISÍSTICO CONSCIENCIOLÓGICO
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O diário autopesquisístico conscienciológico é o caderno de campo de autoconhecimento redigido pela conscin lúcida, homem ou mulher, objetivando o estudo da manifestação pessoal integrada, com vistas à otimização evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo diário deriva do idioma Latim, diarium, ―pagamento de um dia;
registro escrito de memória que se faz cada dia‖. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. A palavra pesquisa provém do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta
de perquirere, ―buscar com cuidado; procurar por toda a parte; informar-se; inquirir; perguntar;
indagar profundamente‖. Apareceu no Século XIII. O termo consciência vem do idioma Latim,
conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu também no Século
XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. O sufixo ico, ica procede do idioma Latim,
icus, e este do idioma Grego, ikos, com noção de ―participação; referência; pertinência‖, é formador de adjetivos.
Sinonimologia: 01. Diário de autopesquisa conscienciológica. 02. Diário de bordo autopesquisístico. 03. Diário investigativo autoconscienciocêntrico. 04. Caderno das autoinvestigações diárias. 05. Cronografia diária autopesquisística. 06. Arquivo pessoal conscienciológico.
07. Relatório diário autopesquisístico. 08. Escrita autorreflexológica cotidiana. 09. Timeline autoconsciencial diário. 10. Mapeamento diário consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas diário autopesquisístico conscienciológico, diário
autopesquisístico conscienciológico ineficiente e diário autopesquisístico conscienciológico eficiente são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Diário heteropesquisístico. 2. Caderno de autopesquisa conscienciológica eventual. 3. Diário investigativo eletronótico. 4. Caderno de escrita heteroinvestigativa.
Estrangeirismologia: o check list conscienciológico; o selfscrutiny.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à exaustividade autopesquisística.
Coloquiologia: – Quem procura, acha.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da grafopensenidade autopesquisística; o holopensene pessoal da autoparaperceptibilidade; o diário íntimo da autopensenização; a grafopensenidade autopesquisística; o materpensene da autopesquisa; os mnemopensenes; a menmopensenidade;
os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a assinatura pensênica; a valorização dos autopensenes; a dissecação holopensênica; as associações pensênicas; o autoconhecimento fomentando o holopensene assistencial.
Fatologia: o diário autopesquisístico conscienciológico; a rotina da escrita das percepções da automanifestação; o uso de suportes para os manuscritos e o gravador na otimização da
memória diária; o registro diário no computador; a tabela com os itens essenciais do diário autopesquisiológico; a autorganização; a organização da base física no momento dos registros diários;
o constante exercício mnemônico; o caráter dinâmico do diário autoinvestigativo; a priorização
do tempo; o distanciamento de si mesmo; a autoinvestigação pensênica lúcida diária; o autenfren-
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tamento diário; a introspecção profunda; a verificação dos efeitos da escrita diária; a delineação
da autobiografia; a identidade esboçada passo a passo; a identificação dos trafores, trafares e trafais; o prontuário demarcando os traços a serem reciclados; a automotivação gerada pelo interesse
do pesquisador inato; o autodidatismo; o levantamento mensal dos escritos diários; o discernimento e criticidade na avaliação dos registros; a autotares na reflexão diária; o cruzamento dos
dados levantados para o aprofundamento da autopesquisa; o dia passado a limpo; o cuidado para
o diário não virar tarefismo; o diário enquanto arquivo pessoal podendo indicar direção megafocal; a Cosmoética alicerçando o caminho a seguir.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mobilização
básica de energias (MBE) na higienização do ambiente da escrita; a intuição extrafísica no entendimento dos acontecimentos; o amparo extrafísico de função na disciplina do registro diário;
a otimização da autopercuciência multidimensional; a responsabilidade com a interassistência
multidimensional no momento da escrita; o cuidado com evocação de conscins e consciexes; a assim; a desassim; a premência da cosmoética durante a escrita parapercepciológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo rotina da escrita diária–ampliação das autopercepções;
o sinergismo autoinvestigação–autoconhecimento; o sinergismo escrita organizada–autopesquisa direcionada; o sinergismo autenfrentamento diário–mudanças intraconscienciais; o sinergismo autassistência–interassistência.
Principiologia: a autovivência do princípio da descrença (PD); o princípio do continuísmo autopesquisológico; o princípio da autopensenidade lúcida; o princípio do autenfrentamento
com discernimento; o princípio de escrever para não esquecer; o princípio dos fatos e parafatos
orientarem a pesquisa; o princípio da incerteza aplicado às autopesquisas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) elaborado a partir da autopesquisa.
Teoriologia: a teoria e vivência da isenção pesquisística; a teoria da evolução consciencial pelos autesforços; a teoria da interassistencialidade com base no rapport.
Tecnologia: a técnica da escrita diária; a técnica de nenhum dia sem linha; a técnica da
autopesquisa exaustiva; a técnica do uso das planilhas conscienciológicas; a técnica dos registros das autobservações cotidianas; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do checkup holossomático.
Voluntariologia: o voluntário autopesquisador da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível da Cosmoética.
Efeitologia: o efeito da disciplina da escrita; o efeito do estudo do levantamento de dados do diário; o efeito da visão de conjunto; o efeito das autocríticas profundas; o efeito da explicitação dos autopensenes; o efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal; o efeito da afinização com o amparo.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas durante a escrita diária; as neossinapses
da fixação do hábito da vigilância autoperceptiva; as neossinapses nas reflexões periódicas;
as rotinas úteis mantenedoras das sinapses adquiridas.
Ciclologia: o ciclo contínuo da escrita autopesquisológica; o ciclo da autoinvestigação;
o ciclo análise-síntese; o ciclo vivência-observação-escrita-leitura-reflexão; o ciclo percepções
multidimensionais–registros pessoais.
Enumerologia: o registro das autopercepções; o registro das parapercepções; o registro
das automanifestações; o registro dos autopensenes lúcidos; o registro das autorreflexões; o registro das associações pensênicas; o registro das neocognições.
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Binomiologia: o binômio manuscrever-digitar; o binômio registrar-avaliar; o binômio
autopesquisa-heteropesquisa; o binômio Autopesquisologia-Experimentologia; o binômio pesquisa intrafísica–pesquisa extrafísica; o binômio egocarmalidade-policarmalidade; o binômio
Autocriticologia-Autodiscernimentologia; o binômio autodeterminação–manutenção do registro
diário; o binômio escrita diária–autoconhecimento manifesto; o binômio reconhecimento de trafores–aumento de responsabilidade.
Interaciologia: a interação pesquisador–objeto de pesquisa; a interação disciplina diária–manutenção da escrita; a interação autesforço-amparabilidade; a interação vivência–registro mental–registro escrito; a interação registros anteriores–registros novos; a interação cérebro-paracérebro; a interação autopesquisa-autenfrentamento; a interação Inventariologia-Recexologia.
Crescendologia: o crescendo detalhe mínimo–contexto máximo; o crescendo autopesquisas-autodescobertas; o auto-compromisso com o crescendo da qualificação da pesquisa pessoal; o crescendo autexperimentos-autorreflexões-autotares-autodesassédio; o crescendo escrita
da automanifestação–ampliação da cosmovisão pessoal; o crescendo identificação de trafares–
–reciclagens possíveis.
Trinomiologia: o trinômio autopercepção-registro-reflexão; o trinômio organização-MBE-escrita; o trinômio autodisposição–autopesquisa–autodeterminação evolutiva; o trinômio
atos-fatos-parafatos; o trinômio escrita-reflexão-neoideias.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo;
a autopesquisa aplicada ao polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autopesquisa-autorreflexão-recin-recéxis.
Antagonismologia: o antagonismo registro diário / registro eventual; o antagonismo
autopesquisador teórico / autopesquisador teático; o antagonismo autopesquisa planificada
/ autoinvestigação espontânea; o antagonismo memória / hipomnésia.
Paradoxologia: o paradoxo de ser o pesquisador o próprio objeto pesquisado; o paradoxo de a rotina diária promover renovações pensênicas; o paradoxo da passividade ativa.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autoperceptibilidade.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a cogniciofilia; a autexperimentofilia;
a autoconscienciofilia; a mnemofilia; a grafofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Amiel; a superação da síndrome da inércia
grafopensênica.
Mitologia: o mito da solidão na escrita do diário; o mito da pesquisa não participativa.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a consciencioteca; a criticoteca; a diarioteca; a pensenoteca; a biografoteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autexperimentologia; a Autopercepciologia; a Intraconscienciologia; a Holopensenologia; a Multidimensiologia; a Autocriticologia; a Autodescrenciologia; a Interassistenciologia; a Mnemossomatologia; a Autobiografologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin escritora; a conscin autora; a conscin lúcida; a conscin automotivada; a conscin disciplinada; a conscin atenta; a conscin observadora; a conscin parapsíquica; a conscin memorista; a conscin investigadora; a conscin sincera; a conscin autônoma; a conscin autorganizada; a conscin introspectiva; a conscin reflexiva; a conscin autobiógrafa; a conscin
interassistencial.
Masculinologia: o autopesquisologista; o descritor; o autor; o amplificador da consciencialidade; o autodidata; o intelectual; o autexperimentador; o parapercepciologista; o cientista;
o voluntário lúcido; o intermissivista; o tertuliano; o conscienciólogo; o inversor existencial; o re-
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ciclante existencial; o verbetógrafo; o enciclopedista; o exemplarista; o semperaprendente; o autoterapeuta.
Femininologia: a autopesquisologista; a descritora; a autora; a amplificadora da consciencialidade; a autodidata; a intelectual; a autexperimentadora; a parapercepciologista; a cientista;
a voluntária lúcida; a intermissivista; a tertuliana; a consciencióloga; a inversora existencial; a reciclante existencial; a verbetógrafa; a enciclopedista; a exemplarista; a semperaprendente; a autoterapeuta.
Hominologia: o Homo sapiens registror; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: diário autopesquisístico conscienciológico ineficiente = o caderno dos registros extensos da automanifestação cotidiana dificultando a otimização do tempo e do acesso às
informações; diário autopesquisístico conscienciológico eficiente = o caderno dos registros práticos da automanifestação cotidiana com aspectos pontuais facilitadores da otimização do tempo
e do acesso às informações.
Culturologia: a cultura do registro diário; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da
valorização do autoconhecimento; a cultura da otimização autevolutiva.
Taxologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, a enumeração de 10 itens essenciais para a viabilização da escrita do diário autopesquisístico conscienciológico:
01. Agenda extrafísica: as metas extrafísicas.
02. Cronêmica: o dia; o mês; o ano; o dia da semana.
03. Energossoma: as parapercepções das energias.
04. Mentalsoma: as ideias e reflexões sobre os acontecimentos diários.
05. Projeção: os sonhos e projeções rememoradas.
06. Psicossoma: os sentimentos e emoções vivenciadas.
07. Soma: a descrição das ocorrências e percepções.
08. Sono: a qualidade do sono.
09. Tenepes: as percepções e parapercepções.
10. Verbete: o tema; o autor; a correlação com os fatos diários.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o diário autopesquisístico conscienciológico, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
02. Autobiografia técnica: Autopesquisologia; Neutro.
03. Autocriticidade paraterapêutica: Autoparaterapeuticologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
06. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
07. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
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15.

8593

Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
Eficácia autopesquisística: Autopesquisologia; Homeostático.
Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
Paradoxo da autorreflexão: Paradoxologia; Neutro.
Retidão autopesquisística: Autocosmoeticologia; Homeostático.
Suporte mnemônico: Mnemossomatologia; Neutro.

A ANÁLISE DA ESCRITA DIÁRIA, PLANIFICADA E AUTOPARAPERCEPCIOLÓGICA GERA AUTENFRENTAMENTOS
PROMOTORES DE RECINS E AVANÇOS AUTEVOLUTIVOS,
CAPAZES DE REQUALIFICAR A INTERASSISTÊNCIA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a possibilidade de se dedicar diariamente à escrita das autopercepções? Admite autenfrentar-se na análise dos dados elencados na
autopesquisa diária?
A. B. N.
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DIÁRIO

DA
AUTOPACIFICAÇÃO
(PACIFISMOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O diário da autopacificação é o registro dos autopensenes cotidianos da
conscin, homem ou mulher, visando a resolução dos autoconflitos, a partir da autorreflexão e análise multidimensional das posturas pessoais belicistas, ainda presentes no pré-serenão.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo diário deriva do idioma Latim, diarium, ―pagamento de um dia;
registro escrito de memória que se faz cada dia‖. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si proprio‖. A palavra pacificação
deriva do idioma Latim, pacificatio, ―acomodamento; pazes; reconciliação; ação ou efeito de pacificar-se; restabelecimento da paz‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Diário da anticonflitividade pessoal. 2. Diário da autorreflexão pacificadora. 3. Diário da autopesquisa pacificadora. 4. Diário da autorreconciliação. 5. Registro cotidiano da autopacificação.
Neologia. As 3 expressões compostas diário egocármico da autopacificação, diário grupocármico da autopacificação e diário policármico da autopacificação são neologismos técnicos
da Pacifismologia.
Antonimologia: 1. Diário projeciográfico. 2. Diário da tenepes. 3. Registro de autoperturbação permanente. 4. Caderno de autopesquisa eventual.
Estrangeirismologia: o check-in holossomático; o check-up holossomático; o insight;
o modus vivendi; a lifetime in harmony.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopacificidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autopacificação:
autorreeducação perene.
Coloquiologia. Eis expressão coloquial associada ao diário da autopacificação: cortar
o mal pela raiz.
Citaciologia: – Primeiro, diga a si mesmo o que você deveria ser; depois, faça o que
tem de fazer (Epicteto, 55–135 e.c.).
Filosofia: o Pacifismo; o Abertismo; o Universalismo; o Fraternismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene da autorganização; o holopensene das autorrecins;
a incorruptibilidade autopensênica; a autopensenização atilada; o comportamento fraterno; a reeducação autopensênica; a higienização do holopensene pessoal.
Fatologia: o diário da autopacificação; a maratona de leitura do tratado Homo Sapiens
Pacificus (HSP); a Oficina da Paz; o Curso da Paz; o Encontro Internacional da Paz; o comportamento cooperativo; o respeito às imaturidades alheias; a autoimagem realista; a autoconfiança;
a autocriticidade franca; as reconciliações grupocármicas; a convivência pacífica com a família
nuclear; a descoberta da necessidade do heteroperdão; as crises de crescimento favorecedoras das
autorrecins; o equilíbrio emocional; o autocontrole; o vocabulário cosmoético; a agressividade sadia; a Cosmoética Destrutiva; a comunicação assertiva; a desrepressão emocional; a autestima
saudável; a extinção das expectativas pessoais; a opção pelo diálogo; a zooconvivialidade; a fitoconvivialidade; o corte das ruminações mentais autassediantes; a evitação dos debates assedian-
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tes; a desdramatização dos problemas pessoais; a eliminação das inseguranças afetivas; a diplomacia; a empatia prevenindo conflitos; o exercício da liderança democrática; a predisposição íntima a reconciliação; o choque de realidade; a opção pela paz; a descontrução das falsas interpretações da realidade; a identificação de medos e estereótipos pessoais; a eliminação das autocorrupções; o senso de humor sadio fruto da melhora nos relacionamentos; a identificação de paixões
responsáveis pelo ansiosismo; a opção pela oposição às posturas bélicas alheias; a assunção da
responsabilidade pelos próprios atos; a autaceitação da condição evolutiva em detrimento da autocobrança; a ressignificação dos momentos conflitivos; o arquivo de conclusões autopesquisísticas; a eliminação da necessidade deturpada de autodefesa; a hora e o local adequados para refletir
sobre os problemas; o desafio da autoimperturbabilidade; o diário da interassistencialidade; o diário da convivialidade sadia; a autossuperação do porão consciencial; a preparação para iniciar
a tenepes; a reciclagem do pessimismo arraigado para o otimismo perene.
Parafatologia: o uso do estado vibracional (EV) profilático como preparação holossomática para a realização do diário; a qualificação da autoprojetabilidade pela reeducação da autopensenidade; a paraconvivialidade sadia; o amparo extrafísico de função; a paradiplomacia;
a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a autossuficiência energética; a valorização das autoparapercepções; o desenvolvimento da hiperacuidade
energética; o corte dos laços energéticos prejudiciais à saúde holossomática; as inspirações extrafísicas; o exemplarismo da conscin autora do diário aos alunos do Curso Intermissivo (CI);
o destravamento do parapsiquismo; a quebra do recesso projetivo patológico; a compensação holochacral; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as retrocognições do CI; a comprovação do heteroperdão por meio da projeção.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo disciplina autopacificadora–autodiscernimento cotidiano; o sinergismo saúde emocional–disciplina autopesquisística; o sinergismo autorganização
pensênica–autopriorização evolutiva; o sinergismo autopensenização atilada–estado vibracional; o sinergismo invéxis-tenepes; o sinergismo da tenepes nas posturas pacificadoras.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da busca do
melhor para todos; o princípio da inseparabilidade grupocármica; a desconstrução do princípio
de talião.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o comprometimento com o código
grupal de Cosmoética (CGC); o código das posturas pacificadoras.
Teoriologia: a teoria da inteligência emocional; a teoria do Homo sapiens serenissimus;
a teoria da espiral evolutiva.
Tecnologia: a técnica da visualização parapsíquica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da aplicação da Cosmoética; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica
da autorrelaxação psicofisiológica; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da rememoração pelo estado vibracional.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invísivel da Despertologia; o Colégio
Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito da autocriticidade na heterocriticidade assertiva; o efeito da autopacificação no comportamento extrovertido; o efeito da autopacificação na saúde holossomática;
o efeito da autopacificação na paraperceptibilidade; o efeito do exemplarismo pessoal no holopensene grupocármico; o efeito da autopensenidade pacífica nos empreendimentos pessoais;
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o efeito da desrepressão emocional na comunicabilidade; o efeito da convivialidade pacífica na
paraconvivialidade sadia; o efeito da autopensenização atilada na autoprojetabilidade.
Neossinapsologia: as neossinapes resultantes da disciplina da autorreflexão; as neossinapses adquiridas pela identificação dos autoconflitos; as neossinapses hauridas pela resolução
dos autoconflitos; as neossinapses adquiridas pelas reciclagens das posturas bélicas; as neossinapses adquiridas pela teática pacificadora.
Ciclologia: o rompimento dos ciclos viciosos; o surgimento de ciclos virtuosos; o ciclo
autenfrentamento-autossuperação-autoconfiança; o ciclo reflexão-registro-revisão; o ciclo autoparapercepção-autodiscernimento-autopacificação; o ciclo autopacificação–extroversão–convivialidade sadia
Enumerologia: a listagem das posturas agressivas; a listagem das posturas competitivas
anticosmoéticas; a listagem dos ciclopensenes; a listagem dos medos pessoais; a listagem dos estereótipos pessoais; a listagem dos trafores pessoais; a listagem dos valores pessoais. A convivialidade; a intercompreensão; a amizade; a empatia; o universalismo; a transafetividade; a megafraternidade. A autorreflexão; os autorregistros; as autorrevisões; o autodiscernimento; a autotares;
a autolucidez; a autopacificação.
Binomiologia: o binômio paraperceptibilidade–loc interno; o binômio autoparaperceptibilidade-autopacificidade; o binômio paraperceptibilidade-assertividade; o binômio convivialidade-harmonia; o binômio racionalidade-pacificidade; o binômio admiração-discordância; o binômio assertividade-inconflituosidade; o binômio amor próprio–fraternidade; o binômio autorganização-praticidade; o binômio motivação-disciplina; o binômio diálogo-desinibição.
Interaciologia: a interação convivialidade sadia–paraconvivialidade sadia; a interação
egocarma-grupocarma-policarma; a interação diplomacia-paradiplomacia; a interação equilíbrio emocional–comunicação assertiva; a interação segurança afetiva–convivialidade sadia;
a interação aceitação cosmoética–equilíbrio emocional; a interação autoinconflitividade-heteroinconflitividade.
Crescendologia: o crescendo pacificação egocármica–pacificação grupocármica–pacificação policármica; o crescendo empatia–universalismo; o crescendo autoafeto sadio–heteroafeto sadio; o crescendo autodiscernimento-autossuperação-autopacificação; o crescendo
autabnegação-heteroperdão-reconciliação; o crescendo autolucidez-autodiscernimento-autopacificação; o crescendo harmonia-autopacificação.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-convivialidade-grupocarmalidade; o trinômio
assistencialidade-cosmoeticidade-pacificidade; o trinômio autodiscernimento-autocosmoeticidade-autopacificidade; o trinômio motivação-priorização-disciplina; o trinômio priorização-organização-praticidade; o trinômio autorreflexão-autotares-autexperimentação; o trinômio convivialidade-empatia-intercompreensão.
Polinomiologia: o polinômio egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade-holocarmalidade; o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfentamento-autossuperação;
o polinômio autodiscernimento-autoprioridade-autorganização-autodisciplina; o polinômio autorreflexão-autanálise-detalhismo-assertividade.
Antagonismologia: o antagonismo loc interno / loc externo; o antagonismo pacifismo
/ belicismo; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo autocontrole / reatividade; o antagonismo autodiscernimento / instintividade; o antagonismo autorresponsabilidade
/ autovitimização; o antagonismo pacificidade / passividade.
Paradoxologia: o paradoxo da necessidade de se voltar para si mesmo para solucionar
os heteroconflitos; o paradoxo da necessidade do amor próprio para se atingir a megafraternidade; o paradoxo da autadmissão de possuir posturas bélicas para se atingir a autopacificação.
Politicologia: a substituição da política da boa educação pela política da transparência
cosmoética.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a congniciofilia; a recinofilia;
a pacifismofilia; a parapercepciofilia; a autopesquisiofilia.
Fobiologia: a eliminação da conscienciofobia.
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Sindromologia: a eliminação da síndrome da dispersão consciencial; a terapêutica da
síndrome do ansiosismo; a extinção da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a desconstrução da
síndrome do justiceiro.
Maniologia: a extinção da mania de viver pelas aparências.
Mitologia: o mito de a recin ocorrer só com a descoberta do problema; o mito da impossibilidade da resolução dos autoconflitos; o mito do heteroperdão sem tentativa de reconciliação.
Holotecologia: a pacificoteca; a belicoteca; a politicoteca; a psicoteca; a convivioteca;
a parapercepcioteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autorganizaciologia; a Autorreeducaciologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia;
a Despertologia; a Habitologia; a Holocarmologia; a Parapercepciologia; a Psicossomatologia;
a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o agente da paz; o agente reurbanizador.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o diplomata; o paradiplomata.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a diplomata; a paradiplomata.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus;o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens reconciliator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens diplomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: diário egocármico da autopacificação = aquele utilizado para a resolução
dos autoconflitos provocados por retrossinapses patológicas; diário grupocármico da autopacificação = aquele utilizado para o embasamento das reconciliações relativas à recomposição de interprisões grupais; diário policármico da autopacificação = aquele utilizado para a produção de
gescons, visando à megafraternidade teática.
Culturologia: a cultura da paz; a cultura do antibelicismo; a cultura da convivialidade
sadia; a cultura da interassistencialidade.
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Curiosologia. A curiosidade pelo autoconhecimento motivada pelo bem-estar gerado
a partir das recins pacificadoras.
Caracterologia. Sob a ótica da Pacifismologia, as conscins podem ser classificadas em
4 categorias, elencadas a seguir em ordem decrescente de importância com relação ao diário da
autopacificação:
1. Líder: analisa os empreendimentos assistenciais cotidianos a partir da reflexão do nível cosmoético da convivialidade e paraconvivialidade pessoal.
2. Proativa: mantém disciplina na resolução dos autoconflitos, descobrindo as necessidades recinológicas diariamente e antecipando as crises de crescimento.
3. Teórica: organiza a escrita e reflete sobre os autoconflitos vivenciados, porém é incapaz de cumprir o planejamento e as metas estabelecidas.
4. Acomodada: fica satisfeita com a miniautopacificação, desfrutando da autoinconflitividade momentânea resultante de análises superficiais das posturas pessoais.
Procedimento. Eis por exemplo, enumerados em sequência lógica, 7 autoquestionamentos a serem utilizados na elaboração do diário da autopacificação:
1. Fatos. Quais as vivências do dia relacionadas à autopacificação?
2. Pensenes. Quais os pensamentos, emoções e energias manifestados nessas vivências?
3. Repercussões. Quais as repercussões intra e extrafísicas observadas?
4. Síntese. Quais as conclusões sobre o saldo pacifista das automanifestações?
5. Recursos. Quais recursos, trafores, aportes e ideias foram empregados?
6. Meta. Quais metas recinológicas ou interassistenciais foram atingidas?
7. Autocrítica. Qual o resultado da análise crítica da qualidade do diário?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o diário da autopacificação, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo loc interno / loc externo: Holomaturologia; Neutro.
02. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
03. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
04. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
05. Conduta desarmada: Pacifismologia; Homeostático.
06. Consciência harmonizada: Harmoniologia; Homeostático.
07. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
09. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
10. Diário autopesquisístico conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
11. Pax Aeterna: Pacifismologia; Homeostático.
12. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
13. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.
15. Técnica da visualização parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.

O DIÁRIO DA AUTOPACIFICAÇÃO POSSIBILITA À CONSCIN, HOMEM OU MULHER, ABORDAGEM AUTOCRÍTICA
MULTIDIMENSIONAL DOS AUTOCONFLITOS MILENARES
CAPAZ DE GERAR AUTO E HETERORRECONCILIAÇÕES.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já adquiriu capacidade para resolver os autoconflitos vivenciados cotidianamente? As energias pessoais são mais harmoniosas ou conflitivas?
Busca qualificar as manifestações pessoais a partir do registro dos autopensenes?
Bibliografia Específica:
1. Lebell, Sharon; A Arte de Viver: O Manual Clásdico da Virtude, Felicidade e Sabedoria (The Art of Living); revisores Antônio dos Prazeres; José Tedin Pinto & Sérgio Bellinello Soares; trad. Maria Luiza Newlands da Silveira; 88
p.; 2 seções; 94 caps.; 1 citação; 8 estrangeirismos; 21 x 13,5 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 11, 14, 16,
24, 29, 49 a 51, 58 e 59.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2007; páginas 31 a 38.

I. F. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

8600

DIÁRIO PROJETIVO
(PROJECIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O diário projetivo é o conjunto de registros projeciográficos e projeciocríticos realizados pelo projetor consciente, homem ou mulher, a fim de compreender e aprofundar
o desenvolvimento da interassistência nas múltiplas dimensões.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo diário vem do idioma Latim, diarium, ―pagamento em dia; registro
escrito de memória que se faz cada dia‖. Apareceu em 1744. A palavra projeção vem do idioma
Latim, projectio, ―jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em projetura‖, de projicere, ―lançar para diante‖. Apareceu no
Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Diário projeciográfico. 2. Diário de anotações das projeções. 3. Coleção de relatos projetivos. 4. Conjunto sistemático de projeções grafadas.
Neologia. As 3 expressões compostas diário projetivo, diário projetivo primário e diário
projetivo veterano são neologismo técnicos da Projeciografologia.
Antonimologia: 1. Projeciografia dispersa. 2. Conjunto de experimentos projetivos não
registrados. 3. Diário de autopesquisa. 4. Diário de autorreflexões.
Estrangeirismologia: as things to be done extrafísicas; o upgrade projeciológico decorrente da projeciografia; o know how na distinção do sonho lúcido em relação à projeção consciente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos registros autocríticos das projeções conscientes.
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Diários
produzem ideias. Anotemos as pararrealidades. Registros fortalecem memórias. Registros projetivos perduram. Evitemos esquecer, anotemos. Diários projetivos esclarecem. Vivencio, logo registro. Relatos assistem consciências.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeciografia técnica; o holopensene da Projeciografologia; a retilinearidade pensênica entre a vivência extrafísica e a análise do diário projetivo.
Fatologia: o diário projetivo; os registros das vivências projetivas; o colecionário de experiências projetivas; a autenciclopédia projetiva; o ponto de reflexão das projeções conscientes;
o diário projetivo enquanto fator potencializador do desenvolvimento das experiências projetivas;
a valorização da autexperimentação projetiva a partir dos registros; a faculdade de registrar ampliando a compreensão sobre a multidimensionalidade; os processos projetivos iniciáticos não registrados; a casuística da Projeciologia construída pelos registros projetivos pessoais; os registros da
pesquisas laboratoriais históricas formando o período científico da Projeciologia; a aplicação da
projeciocrítica sempre necessária às experiências pessoais com a Projeciologia; a seriedade nos
registros; a personalização dos itens componentes do diário projetivo pessoal; os aprendizados silenciosos colhidos a partir do diário projetivo; os avanços na projeção pelos aprendizados advindos dos registros projetivos; o detalhismo no registro projetivo; a falha na continuidade das anotações projetivas; o curriculum vitae composto pelo diário projetivo; o juízo crítico aplicado
à imaginação e ao onirismo no registro projeciográfico; a memória influenciando a projeciografia;
o diário projetivo possibilitando balanço sobre as autexperiências, levando à cosmovisão; o amadurecimento consciencial conferido na autorreflexão sobre os registros do diário projetivo; a publicação do diário projetivo pessoal na condição de paracápsula do tempo; a Era Consciencial
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dispensando o diário projetivo pela condição de consciência contínua; o teste da projeciografia ou
registros projeciológicos do livro 700 Experimentos da Conscienciologia, atilando a reflexão
técnica do projetor; a Escola de Projeção Lúcida (EPL) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) cooperando para a teática do diário projetivo; o Diarii Spiritualis
de Emanuel Swedenborg (1668–1772) qual precursor da ciência Projeciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a agenda extrafísica (agendex) qual símile extrafísico do diário projetivo intrafísico; a capacidade de exteriorizar
o psicossoma conscientemente em projeções em série, influindo na qualidade da projeciografia
e projeciocrítica; a projeciogenia advinda da valorização da interassistência multidimensional; as
equipexes técnicas em projeção consciente desvendadas pelos diários projetivos; a exemplificação para-histórica dos registros multidimensionais rupestres; a retrocognição patrocinada ao semperaprendente projetivo dedicado; a paragenética projetiva interassistencial ou o psicossoma com
quiabo, não registrado; a compreensão das existências trancadas, de acordo com a interassistencialidade prioritária; a evolução projetiva para participar em regastes extrafísicos demarcando ponto
de experiência interdimensional do projetor consciente; os extrapolacionismos grafados para a realização da projeciocrítica; o diário projetivo deslindando os bastidores extrafísicos da vida multidimensional do projetor consciente; as paraneoideias colhidas a partir dos diários projetivos; a paracasuística da Projeciologia composta pelos diários projetivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo papel-caneta para anotações das projeções conscientes;
o sinergismo memória-anotações no diário projetivo; o sinergismo amparador-amparando no recheio do relato projetivo; o sinergismo resgate extrafísico–planejamento extrafísico compreendido a partir das anotações projetivas; o sinergismo autorreflexão-cosmovisão a partir do apontamento projetivo; o sinergismo despertar tranquilo–técnica rememorativa favorecendo o diário
projetivo; o sinergismo lacuna mnemônica–imaginação dificultando a interpretação real dos parafatos.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) qual ferramenta antimisticismo e vacina
antideslumbramento projetivo; o princípio da discrição cosmoética no relato dos parafatos;
o princípio da isenção na análise das vivências pessoais; o princípio da Definologia traduzindo as
ideias extrafísicas a partir do diário projetivo; o princípio da autolucidez na projeção enquanto
valor maior frente ao parafenômeno; o princípio expansão paracognitiva a partir do diário técnico; o princípio da autexperimentação confirmada a partir do diário projetivo.
Codigologia: a cláusula de não alteração das vivências projetivas durante o relato, presentes no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Projeciologia; a teoria da recuperação de cons; a teoria do resgate extrafísico; a teoria da Seriexologia explicando as interrelações grupocármicas; a teática da
interassistencialidade vista e revista no diário projetivo, a partir da análise das experiências extrafísicas.
Tecnologia: as paratécnica projetivas desenvolvidas a partir da análise racional e crítica
do diário projetivo; a técnica da abordagem extrafísica aos fatos e parafatos ampliada no treino
da projeciografia e projeciocrítica; as técnicas pessoais de projeciografia e projeciocrítica aprimoradas a partir da prática; a técnica da autorreflexão de 5 horas a respeito de algumas experiências extrafísicas marcantes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio
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Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Grafopensenologia; o Colégio Invisível da
Cosmoconscienciologia.
Efeitologia: o efeito esclarecedor advindo da rememoração, grafia e crítica da projeção
consciente; o efeito compreensivo da circularidade decorrente dos estudos do diário projetivo.
Neossinapsologia: as neossinapses paramnemônicas desenvolvidas com o diário projetivo.
Ciclologia: o ciclo registro-análise depurando a projeciografia e projeciocrítica.
Enumerologia: as anotações pessoais das projeções conscientes; a classificação pessoal
das projeções conscientes; a análise pessoal das projeções conscientes; as conclusões hauridas
das projeções conscientes; as neoideias resultantes das projeções conscientes; as gescons promovidas pelas projeções conscientes; a colheita intermissiva resultante das obras escritas a partir das
projeções conscientes.
Binomiologia: o binômio autodiscernimento–autodesenvolvimento projetivo interassistencial.
Interaciologia: a interação memória-paramemória na melhoria qualitativa das informações do diário projetivo; a interação holomemória–retrocognição extrafísica, contribuindo para
o registro autolúcido, quanto à Interseriexologia; a interação diário projetivo–diário da tenepes
favorecendo a Para-Hermenêutica; a interação escrita-autolucidez projetiva; a interação técnicas
projetivas–diário projetivo; a interação diário projetivo–autopesquisa; a interação diário projetivo–interassistencialidade.
Crescendologia: o crescendo relato da primoprojeção–diário projetivo avançado, expressando o amadurecimento do projetor consciente.
Trinomiologia: o trinômio projeção consciente–parobservação detalhista–projeciografia qualificando o diário projetivo.
Polinomiologia: o polinômio experiência-memória-rememoração-registro-análise-síntese praticado no diário projetivo.
Antagonismologia: o antagonismo dispersão consciencial / continuísmo projeciográfico; o antagonismo hipomnésia / diário projetivo; o antagonismo devaneio / concentração mental
influindo na rememoração e registro da projeção consciente.
Paradoxologia: o paradoxo dos registros intrafísicos influenciando as experiências extrafísicas.
Politicologia: a política do abertismo consciencial, favorecendo os registros verponológicos; a projeciocracia.
Legislogia: a compreensão ampliada das leis de causa e efeito através da projeciografia.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a extrafisicofilia; a memoriofilia; a autopesquisofilia; a mentalsomaticofilia; a verponofilia.
Fobiologia: o travão do desenvolvimento projetivo gerado pela projeciofobia; o déficit
cognitivo no diário projetivo pela criticofobia; a decidofobia na escrita dos relatos projetivos;
o bloqueio projetivo decorrente da tanatofobia; a falta de aplicação de técnicas projetivas devido
à voliciofobia; a parapsicofobia na busca das autovivências projetivas; a autopesquisofobia limitando o aprofundamento na análise dos relatos pessoais de projeção consciente.
Sindromologia: a síndrome do deslumbramento; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da desorganização generalizada atingindo a projeciografia; a síndrome da descontinuidade interrompendo os registros projeciográficos; o autodiscernimento vacinando o projetor
consciente em relação à síndrome de Swedenborg.
Maniologia: a mania de anotar funcionando a favor do diário projetivo.
Holotecologia: a grafoteca; a projecioteca; a parapsicoteca; a holoteca; a analiticoteca;
a assistencioteca; parafenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciografologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Autoparapercepciologia; a Holomemoriologia; a Mentalsomatologia; a Autorganizaciologia; a Autodisciplinologia; a Autopensenologia; a Verponologia; a Pangrafologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projetor consciente; o escritor; o autopesquisador; o tenepessista;
o epicon lúcido; o inversor existencial; o reciclante existencial; a semiconsciex; o evoluciólogo.
Femininologia: a projetora consciente; a escritora; a autopesquisadora; a tenepessista;
a epicon lúcida; a inversora existencial; a reciclante existencial; a semiconsciex; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens projectus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens conscientiologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: diário projetivo primário = o registro descontínuo, não classificado ou
analisado criticamente, contendo resultados iniciais somente para o projetor consciente; diário
projetivo veterano = o registro contínuo, organizado e produtivo resultando em gescon tarística,
com resultados para inúmeras consciências.
Culturologia: a cultura do autorregistro projetivo; a cultura da Parafenomenologia;
a cultura do detalhismo nas anotações pessoais parapsíquicas; a cultura dos saberes multidimensionais decodificadas através das vivências registradas; a cultura da Gesconologia resultante do
diário projetivo; a cultura da Extrafisicologia incentivada pelo diário projetivo; a cultura da casuística projeciológica.
Taxologia. Sob a ótica da Projeciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 obras
da causística projeciológica e respectivos autores:
01. Autoexperimentografia Projeciológica: Proposição Metodológica para Registro
e Análise da Experiência Fora do Corpo (2014). Autores: Fernando R. Sivelli (1969–); & Marineide C. Gregório (1956–).
02. Bárbarah vai à Estrela (2013). Autor: Jayme Pereira (1930–).
03. Boa Noite, Universo! (2002). Autoras: Ione Basílio (1969–); Luciana Ribeiro
(1972–) & Nívea Melo (1971–).
04. Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida (2015). Tatiana Lopes (1977–).
05. Despertar para Nova Dimensão: Diário de Experiências Extracorpóreas (1996).
Autor: Francisco de Biaso (1952–).
06. Ensaios Extracorpóreos (1998). Autor: Luiz Araújo (1949–).
07. Journeys Out of the Body (Viagens fora do corpo, 1971). Autor: Robert Allan Monroe (1915–1995).
08. Leaving the Body: A Practical Guide to Astral Projection (Saindo do corpo: um
guia prático para a projeção astral, 1983). Autor: Douglas Scott Rogo (1950–1990).
09. No Limiar do Mistério da Sobrevivência: Experiências com o Eu Astral (1969).
Autor: Hamilton Prado (1907–1972).
10. O Jardim de Alice (2014). Autora: Aline Niemeyer (1972–).
11. Projeções da Consciência: Diário das Experiências Fora do Corpo Físico
(1981). Autor: Waldo Vieira (1932–2015).
12. Spiritual Diary (Diário Espiritual, 1745–1765). Autor: Emanuel Swedenborg (1688–
1772).
13. Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo (2009). Autora: Silda Dries
(1942–).
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14. The Astral Body (O corpo astral, 1927). Autor: Arthur Edgard Powell (1882–1969).
15. Vivendo em Múltiplas Dimensões (1999). Autora: Glória Thiago (1946–2013).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o diário projetivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Agenda projetiva: Projeciologia; Homeostático.
03. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
05. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
06. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
07. Gescon: Proexologia; Homeostático.
08. Inversor projeciólogo: Projeciologia; Homeostático.
09. Nível de projetabilidade: Projeciometrologia; Neutro.
10. Parafatologia: Extrafisicologia; Neutro.
11. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
12. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
13. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
14. Projeciometria: Projeciologia; Neutro.
15. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.

O DIÁRIO PROJETIVO É ELABORAÇÃO GRAFOPENSÊNICA
EVIDENCIANDO INFLUÊNCIA INTERDIMENSIONAL NA VIDA
DO INTERMISSIVISTA AUTORGANIZADO, OBJETIVANDO
A POLICARMALIDADE E A CASUÍSTICA PROJECIOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sistematiza diário projetivo funcional e interassistencial, qual autorrepositório de neoideias teáticas? Quais os resultados gesconológicos desses
registros?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 768 a 772.
2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander
Steiner; 288 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites; glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed,; rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Igauçu, PR; 2008;
páginas 19 a 208.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 147.

M. D. S.
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DIÁRIOS
(GRAFOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. Os diários são os registros dos acontecimentos do dia a dia elaborados pela
conscin, homem ou mulher, aos moldes do diário da tenepes e do diário de memórias, podendo
vir a se transformar em obra publicada com enfoque específico sobre determinado assunto, ordenado cronologicamente, contendo as vivências, análises e opiniões do autor, caracterizando gênero textual.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo diário vem do idioma Latim, diarium, ―registro escritório de memória que se faz a cada dia‖. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Agenda de anotações pertinentes. 2. Caderno de registro cotidiano.
Neologia. As duas expressões compostas diários básicos e diários avançados são neologismos técnicos da Grafopensenologia.
Antonimologia: 1. Anuários. 2. Mensários.
Estrangeirismologia: o lifetime; o modus vivendi; os insights; o laptop pessoal; o follow
up; o Tenepessarium; o Zeitgeist; as repetita iuvant; o verba volant, scripta manent; o Moleskine.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à importância dos registros.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Registremos
por escrito. Registremos o melhor. Diários: registro cotidiano. Diários: memória viva.
Filosofia: o Humanismo; o Grafismo; o Exemplarismo; o Didatismo; o Biografismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da anotação; o holopensene pessoal da autorreflexão; o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial; os grafopensenes; a grafopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
proexopensenes; a proexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: os diários; as anotações do dia a dia; os registros cotidianos; a observação de
realidades; as análises conscienciais; o arquivo gráfico; o histórico guardado; o reforço à memória; a evitação dos lapsos de esquecimento ou erro informativo; a vivência fixada; a vida legível.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações de
base extrafísica; o amparo de função; as mensagens de amparador; as vivências parafenomênicas;
as experiências projetivas; os extrapolacionismos parapsíquicos; as vivências tenepessológicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo anotação-memória; o sinergismo escrita-autoincorruptibilidade; o sinergismo honestidade-confiabilidade; o sinergismo sistematização-otimização; o sinergismo anotação-confirmação; o sinergismo dos registros diários potencializando o senso de
observação.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio pessoal de escrever para não
esquecer; o princípio do autesclarecimento; o princípio da explicitação autopensênica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) garantindo a fidedignidade informativa.
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Teoriologia: a teoria da grafoassistência; a teoria da comunicabilidade cosmoética.
Tecnologia: as técnicas de registro; as técnicas de análise; as técnicas sistematizadoras;
as técnicas motivacionais; as técnicas de arquivamento; as técnicas de pesquisa; as tecnologias.
Voluntariologia: os voluntários dedicados aos registros parapsíquicos e à escrita tarística; o voluntariado embasando o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico grupal Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; as anotações sobre o labcon pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Tenepessistas;
o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: a materialização ideativa enquanto efeito do registro; o efeito reflexivo da
escrita; o efeito das anotações nos atributos mentais; o efeito dos registros para o bem comum;
o efeito dos diários parapsíquicos no autexperimentador; o efeito impactante das informações
desconhecidas; o efeito acumulativo dos dados armazenados; o efeito do registro no espaço
mental.
Neossinapsologia: a criação de paraneossinapses pelos registros parapercepciológicos;
a formação de neossinapses a partir do continuísmo da anotação diária; a fixação de neossinapses favorecida pelos diários; as neossinapses provocadas pelo conteúdo dos diários alheios.
Ciclologia: o ciclo passado-presente-futuro; o ciclo diário-dessoma-perpetuação; o ciclo curto prazo–médio prazo–longo prazo; o ciclo vivenciar-escrever-publicar.
Enumerologia: a Parapercepciografia; a Tenepessografia; a Projeciografia; a Conscienciografia; a Pangrafia; a Historiografia; a Biografia.
Binomiologia: o binômio pensamento-escrita; o binômio motivação-perseverança; o binômio registro-documentação; o binômio percepção individual–proveito coletivo; o binômio dedicação-resultado; o binômio amparador-amparando; o binômio expressão chave–enredo.
Interaciologia: a interação fato-interpretação; a interação registro-revelação; a interação explicitação-elucidação; a interação microuniverso-macrouniverso; a interação unidade-todo; a interação detalhe-diferenciação; a interação escrita-análise.
Crescendologia: o crescendo memória-holomemória; o crescendo Holoteca-Parapsicoteca; o crescendo diário pessoal–livro publicado; o crescendo palavra-frase-parágrafo-página;
o crescendo diário-dicionário; o crescendo hoje-sempre; o crescendo observação-parobservação.
Trinomiologia: o trinômio diário–dessoma–perpetuação informativa; o trinômio papel-caneta-reflexão; o trinômio todo dia–pouco–sem exceção; o trinômio inspiração-disposição-anotação; o trinômio impressão-registro-prova; o trinômio atenção-percepção-anotação; o trinômio anotação-comparação-conclusão.
Polinomiologia: o polinômio vida atual–escrita–vidas futuras–autorrevezamento.
Antagonismologia: o antagonismo registro / fala; o antagonismo escrita / leitura; o antagonismo contextualização / destaque; o antagonismo cotidiano / eventual; o antagonismo imaginar / experimentar; o antagonismo explicitar / ocultar; o antagonismo verdade / delação.
Paradoxologia: o paradoxo da Historiografia embasada no diário individual; o paradoxo de a anotação pontual atingir milhares de consciências; o paradoxo da comunicação do amparador pela escrita.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às anotações e à interassistência cognitiva.
Filiologia: a grafofilia; a pesquisofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a grafofobia; a disciplinofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Amiel; a superação da síndrome da hipomnésia; a eliminação da síndrome da apriorismose; a libertação da síndrome da dispersão consciencial; a terapêutica da síndrome da robéxis; o descarte da síndrome da despriorização.
Maniologia: a grafomania; a lucidez quanto às manias pessoais.
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Mitologia: a eliminação dos mitos pelas revelações autopensênicas.
Holotecologia: a lexicoteca; a comunicoteca; a biblioteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Comunicologia; a Cogniciologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia; a Historiologia; a Biografologia; a Metodologia; a Pensenologia; a Conscienciografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência gráfica; a conscin lúcida; a conscin pesquisadora; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cognographus.
V. Argumentologia
Exemplologia: diários básicos = aqueles referentes a assuntos mundanos; diários avançados = aqueles relativos a conteúdos evolutivos.
Culturologia: a cultura do registro; a cultura da tradição escrita.
Taxologia. Eis listados, na ordem alfabética, 22 exemplos de tipos de diários:
A. Conscienciológicos:
01. Diário da autopensenidade.
02. Diário da Cosmoética.
03. Diário da Errologia.
04. Diário da interassistencialidade.
05. Diário da proéxis.
06. Diário da sinalética parapsíquica.
07. Diário das vivências parapsíquicas.
08. Diário da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
09. Diário da tenepes.
10. Diário de gescons.
11. Diário projetivo. Por exemplo, o livro Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo.
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B. Convencionais:
12. Diário alimentar. Por exemplo, Livro de Tarefas: Pense Magro.
13. Diário autobiográfico. Por exemplo, Diário de um Século (de Norberto Bobbio,
1909–2004).
14. Diário da produtividade.
15. Diário das palavras novas e sentenças.
16. Diário de memórias. Por exemplo, O Diário de Anne Frank.
17. Diário de pesquisa. Por exemplo, Diário de Pesquisa (de Januaria Alves).
18. Diário de reflexões. Por exemplo, Diário Doido Tempo (de Artur da Távola, 1936–
–2008).
19. Diário de sala de aula. Por exemplo, Diários de Sala de Aula: Instrumento de Pesquisa e Desenvolvimento Profissional.
20. Diário de trabalho. Por exemplo, Diário de Trabalho (de Bertolt Brecht, 1898–
–1956).
21. Diário de viagem. Por exemplo, O Descobrimento das Índias; O Diário da Viagem
de Vasco da Gama; Diário de Viagem à Rússia em 1867; A Viagem do Beagle; Diário de Viagem
(de Albert Camus, 1913–1960).
22. Diário dos fatos. Por exemplo, O Diário de Helga; O Diário de Victor Kemplerer;
Diários Completos do Capitão Dreyfus.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os diários, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
03. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Cognografia: Cogniciologia; Neutro.
05. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
06. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
07. Faculdade de registrar: Autodidaticologia; Neutro.
08. Gescon: Proexologia; Homeostático.
09. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
10. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
11. Personalização da Enciclopédia: Autopesquisologia; Homeostático.
12. Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
13. Sequenciamento parafactual: Autoparapercepciologia; Neutro.
14. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.
15. TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.

OS REGISTROS NOS DIÁRIOS PODEM TRAZER REVELAÇÕES INÉDITAS E ÚTEIS PARA MAIS PESSOAS, SERVINDO DE FONTE DE PESQUISA OU CONTEÚDO PARA FUTUROS LIVROS ESCLARECEDORES SOBRE REALIDADES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, registra as vivências pertinentes cotidianas em
diários? Quais têm sido as decorrências produtivas dessa prática?
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 298.
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DICIONÁRIO CEREBRAL ANALÓGICO
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dicionário cerebral analógico é o repertório de vocábulos, expressões ou
conceitos interrelacionados, formando associações de ideias ou analogias de constructos estruturados e retidos pela memória cerebral da conscin lúcida, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo dicionário deriva do idioma Francês, dictionnaire, e este do idioma
Latim, dictionarium ou dictionarius, ―repertório de frases ou palavras‖. Surgiu no Século XVI.
O termo cérebro procede do idioma Latim, cerebrum, ―cérebro, miolos; razão, raciocínio; juízo‖.
Apareceu no Século XV. O vocábulo analógico vem do idioma Latim, analogicus, ―que trata da
analogia, análogo; conforme‖, e este do idioma Grego, analogikós, ―analógico; proporcional‖.
Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Dicionário cortical analógico. 2. Léxico cerebral analógico. 3. Léxico cerebral de ideias afins. 4. Lexicopensenidade. 5. Cognopensenidade. 6. Léxico mental.
7. Memória lexical.
Neologia. As 3 expressões compostas dicionário cerebral analógico, dicionário cerebral
analógico monoglótico e dicionário cerebral analógico poliglótico são neologismos técnicos da
Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Dicionário cerebral de sinônimos; dicionário genético-cerebral.
2. Vocabulário cerebral. 3. Dicionário analógico; dicionário de ideias afins. 4. Dicionário de dados. 5. Dicionário eletrônico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holocerebrologia.
II. Fatuística
Pensenologia: os lateropensenes; a lateropensenidade pessoal; os autopensenes paragenéticos.
Fatologia: o dicionário cerebral analógico; o par de dicionários cerebrais; o dicionário
ideológico pessoal; o dicionário cerebral analógico multilíngue; a autoconscientização do emprego do autodicionário cerebral analógico; o dicionário analógico tradicional; o dicionário paragenético cerebral; o dicionário convencional plurilíngue; o dicionário semasiológico; o dicionário onomasiológico; o acervo lexical da conscin; o banco de dados cerebral; o cérebro humano na
condição de repositório lexical; o segundo léxico cerebral; o campo lexical analógico; o inventário das associações lexicais; as relações de semelhança; as similitudes e identidades; a igualdade
de razões; os fundamentos das analogias; as relações biunívocas; as grandezas interrelacionadas;
os analogismos; os antagonismos; as ambiguidades; as ambivalências; as aproximações simples;
a metáfora racional; a compilação mnemônica; a resignificação; a multidiversidade dos ramos do
conhecimento; os vocábulos metalínguísticos; as informações periféricas; o acervo das unidades
léxicas do idioma nativo; o repertório lexical da conscin; as séries de unidades léxicas memorizadas; o poliglotismo; as ideias adventícias; as ideias factícias; as ideias inatas; o somatório de
neoideias; a linguagem culta; a coiné; a Terminologia técnico-científica; as representações abstratas; a sincronicidade cósmica; a autorrecuperação dos cons magnos; os engramas analógicos;
a gnosiofilia; a parapolimatia; o megaideário pessoal; a livre associação; a potencialidade cerebral; o abertismo mentalsomático; a polivalência mentalsomática; a criatividade neológica; o confor; as verpons; a relação simetria-assimetria; a relação memória cerebral–holomemória; o curriculum vitae magnum; o hibridismo dicionário-enciclopédia.
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Parafatologia: a enciclopédia cerebral analógica do Serenão ou Serenona.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Neossinapsologia: as multissinapses; as neossinapses; as parassinapses; as extrapolações
sinápticas.
Polinomiologia: o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico.
Filiologia: a mnemofilia; a enciclopediofilia analógica.
Holotecologia: a lexicoteca; a analogoteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Filologia; a Lexicomática; a Lexicologia; a Linguística; a Sociolinguística; a Analogística; a Enciclopediologia; a Dicionarística; a Cerebrologia; a Cerebrometria; a Terminologia da Conscienciologia; a Nomenclatura da Conscienciologia; a Etimologística da Conscienciologia; o Tesauro da Conscienciologia; a Mentalsomatologia; a Comunicologia; o Coloquialismo; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a Equipe de Lexicógrafos do Holociclo; a Equipe de Analogistas do Holociclo; a Equipe de Neologistas do Holociclo; a conscin culta; a pessoa erudita; a personalidade
polímata.
Masculinologia: o lexicógrafo; o lexicologista; o filólogo; o sinonimista; o analogista;
o professor lido; o poliglota; o leitor mnemônico; o leitor organizado; o cosmanalista; o comunicador extrovertido.
Femininologia: a lexicógrafa; a lexicologista; a filóloga; a sinonimista; a analogista;
a professora lida; a poliglota; a leitora mnemônica; a leitora organizada; a cosmanalista; a comunicadora extrovertida.
Hominologia: o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens lexicographus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dicionário cerebral analógico monoglótico = o da conscin, homem ou
mulher, adstrito à língua ou idioma nativo; dicionário cerebral analógico poliglótico = o da conscin, homem ou mulher, ampliado com estrangeirismos.
Mnemotécnica. Pelos critérios da Mnemossomatologia, há 3 condições básicas da conscin quanto ao nível das retenções mnemônicas constitutivas da memória cerebral do ser humano,
aqui dispostas na ordem do desenvolvimento natural:
1. Memória vocabular. O vocabulário, glossário ou minidicionário cerebral: o mais limitado ou abreviado, varejista, em geral apenas coloquial.
2. Memória sinonímica. O dicionário cerebral de sinônimos: regular, usual, mais extenso e atacadista.
3. Memória analógica. O dicionário cerebral, analógico, poliglótico, ou de ideias afins:
o mais sofisticado mnemonicamente. Aqui entra também a memória detalhista e o zum mnemônico.
Atributos. Sob a ótica do Mentalsoma, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 atributos mentaissomáticos capazes de potencializar o dicionário cerebral, analógico, poliglótico:
01. Associação: comparação de ideias, fatos e parafatos; bissociação; sinergismo.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Atenção: fixada, dividida, periférica, multifocal; megafoco; locus.
Autoconcentração: dirigida com focalização imperturbável.
Autodiscernimento: constante, cosmoético; apreensão; compreensão cosmoética.
Autojuízo: autocrítico; heterocrítico; autocoerência; incorruptibilidade.
Autoparapsiquismo: paraperceptibilidade; omnipercepção; multidimensionalidade.
Imaginação: domesticada, madura; abstração; engenhosidade; inventividade.
Intelecção: bradipsiquismo, normopsiquismo ou taquipsiquismo teático e paciente.
Memorização: mnemônica nominativa, numeral, pontual, retrospectiva, composta.
Raciocínio: razão; autopensenidade; autolucidez; hiperacuidade por analogias.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dicionário cerebral analógico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
2. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
4. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
5. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
6. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
7. Orismologia: Comunicologia; Neutro.

O DICIONÁRIO CEREBRAL ANALÓGICO É FERRAMENTA
MENTALSOMÁTICA FUNDAMENTAL PARA O HOMO SAPIENS EVOLUTIOLOGUS, O EVOLUCIÓLOGO OU EVOLUCIÓLOGA QUANDO RESPIRAM NESTA DIMENSÃO.
Questionologia. Qual categoria de retenção mnemônica você emprega no dia a dia:
o mero vocabulário da pessoa medíocre, o dicionário cerebral de sinônimos ou o dicionário cerebral, analógico, poliglótico? No léxico cerebral, na condição de farmácia ou arsenal, você tem
mais arcaísmos ou mais neologismos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 31, 116, 155 e 158.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 5, 495 e 1.110.
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DICIONÁRIO CEREBRAL VERPONOLÓGICO
(POLINEUROLEXICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dicionário cerebral verponológico é o repertório de neuroconstructos derivados das neoideias libertárias propostas pelo Corpus paracientífico da Conscienciologia (Neoverponologia), dominado pela conscin lúcida intermissivista, homem ou mulher, agente retrocognitor(a) tarefeiro(a) do esclarecimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo dicionário deriva do idioma Francês, dictionnaire, e este do idioma
Latim, dictionarium ou dictionarius, ―repertório de frases ou palavras‖. Surgiu no Século XVI.
O vocábulo cérebro provém do idioma Latim, cerebrum, ―cérebro, miolos; razão, raciocínio; juízo‖. Apareceu no Século XV. A palavra verdade vem igualmente do idioma Latim, veritas, ―verdade; conformidade com o real‖. Surgiu no Século XIII. O termo relativa procede também do idioma Latim, relativus, ―relativo a‖. Apareceu em 1536. O vocábulo ponta deriva do mesmo idioma Latim, puncta, ―estocada; golpe de ponta‖, e este de pungere, ―picar; furar; entrar; atormentar;
afligir; fazer sofrer; mortificar‖. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém
do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de
1 tema‖.
Sinonimologia: 01. Neuroléxico verponológico. 02. Neuroléxico verponogênico.
03. Conjunto de neoneuroconstructos. 04. Thesaurus cerebral verponológico. 05. Neoneuroléxico. 06. Léxico verponológico cerebral; verponoléxico cerebral. 07. Verpononeuroléxico.
08. Transverpononeuroléxico. 09. Neolexicopensenidade. 10. Neocognopensenização evolutiva.
Neologia. As 4 expressões compostas dicionário cerebral verponológico, dicionário cerebral verponológico inicial, dicionário cerebral verponológico mediano e dicionário cerebral
verponológico avançado são neologismos técnicos da Polineurolexicologia.
Antonimologia: 01. Dicionário cerebral sinonímico. 02. Dicionário cerebral antonímico. 03. Dicionário cerebral analógico. 04. Dicionário cerebral poliglótico. 05. Vocabulário regional. 06. Dicionário eletrônico. 07. Dicionário bilíngue. 08. Dicionário de Argumentos da
Conscienciologia (DAC). 09. Enciclopédia da Conscienciologia. 10. Enciclopédia paracerebral
analógica dos Serenões.
Estrangeirismologia: a autocognição large; a conscin selfmade parapolímata; o intermissivista bookworm; a ampliação intencional das possibilidades de rapport; o Mentalsomarium;
o Verponarium; o Megacognitarium; o Paraperceptarium; o Cosmocognitarium; o Intermissarium; o savant evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interassistenciologia Mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da automegalexicalidade; os mnemopensenes;
a mnemopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os heuristicopensenes;
a heuristicopensenidade; a autopensenização polifásica cosmovisiológica; a orismopensenização
prioritária aplicada diuturnamente; o holopensene pessoal da mentalsomaticidade teática possibilitando o acesso ao para-holopensene da Intermissiologia Cursista; a leitura da Enciclopédia
da Conscienciologia endireitando as ideias tortas do consulente (Ortopensenologia); o holopensene da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
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Fatologia: o dicionário cerebral verponológico; a extensão do arcabouço de verpons dominado pela conscin lúcida; o acervo cerebral de neoideias evolutivas; a farmacopeia evolutiva
autogerenciada propiciando a autocuroterapia; a melhoria do autoparapolineuroléxico a partir da
qualidade das informações retidas; o estudo constante dos neoconceitos conscienciológicos calibrando o neuroléxico verponológico; o acúmulo proposital de autocognição prioritária; a assunção teática do megadesafio intermissivista; a assiduidade diária, diuturna, no Curso de Longo
Curso (Tertuliarium) atualizando e consolidando as neossinapses verponológicas; a escrita e a defesa verbetográfica qualificando a Autotridotaciologia Verponológica Interassistencial; a aferição
da autocognição evolutiva por meio da participação anual na Prova Geral de Conscienciologia;
a exercitação homeostática da memória atual facultando o acesso mais amiúde à paramemória intermissiva; o ato cosmoético de querer saber mais sobre a autevolução; as neoverpons destruindo
a zona de conforto intelectual patológica (Cosmoeticologia); a construção da neomatriz cognitiva
parapolimática; a coragem para engolir os assuntos ainda ignotos (Autodidatismologia); o inestimável papel da autocrítica no desenvolvimento da vida intelectual pessoal; a aprendizagem constante da dissecção holopesquisística; o senso apurado de Para-Historiografia ajudando a priorizar
a verponogenia; o multiescrutínio das neorrealidades; a heuristicalidade criativa aplicada à melhoria da qualidade de vida do Homem; o analogismo neoverponônico funcional; a constituição do
sinapsossoma prioritário; a Terminologia Conscienciológica promovendo a renovação das redes
neurais pessoais; a autoteática neocognitiva interassistencial viabilizando a Autodespertologia;
a Conscienciologia enquanto Ciência das verpons.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desbloqueando os
chacras superiores; os experimentos parapsíquicos pessoais ampliando a abrangência do neuroléxico; as retrocognições facultando o acesso e, consequentemente, a renovação das paleoideologias
pessoais; o acesso aos paraconstructos do megathesaurus extrafísico da Central Extrafísica da
Verdade (CEV) embasando as verpons conscienciológicas; a paraconexão intermissiva da Tenepessologia calibrando o neuroléxico verpônico; a saturação pesquisística neoverpônica favorecendo o irrompimento paracerebral; a desassedialidade mentalsomática crescente a partir da convergência diária neopensenização-neogescons-neodebates; a versatilidade vocabular permitindo
acessar, multidimensionalmente, diferentes tipos de consciências; a adequação linguística pari
passu às demandas interassistenciais; a dosificação informativa da tares; a expansão da lucidez
evolutiva (Cosmovisiologia Interassistencial) obtida pelo princípio teático da trineoverpon.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Autopolineuroléxico-Autoverponologia; o sinergismo escrita diária–pensenização retilínea; o sinergismo sinapse-cognição; o sinergismo fôlego-motivação; o sinergismo neologismo-neoverpon; o sinergismo erudição intrafísica–parapolimatia evolutiva; o sinergismo Curso Intermissivo–maxiproéxis–autocompléxis–Neointermissiologia.
Principiologia: o princípio de a inteligência evolutiva (IE) requerer, ao longo da evolução, o domínio cognitivo de todas as realidades terrestres (Tudologia); o princípio da verpon;
o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da descrença (PD) aplicado à Omnipesquisologia; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as investigações conscienciais; as verpons
exigindo a aplicação do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da inteligibilidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Mentalsomatologia.
Teoriologia: a teoria da Para-Hermeneuticologia; a teoria da Multitraduciologia.
Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral para-higienizando a rede neuronal; as técnicas de ampliação do Autoparapolineurolexicologia; a paratécnica da parapsicoteca;
a técnica da exaustividade cognitiva no momento evolutivo; a técnica do aperitivo intelectual;
a técnica do TGV evolutivo; a técnica da reserva de leitura; a técnica da Enumerologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Holomnemônica; o laboratório
conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; os laboratórios conscienciológicos de de-
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sassédio mentalsomático (Tertuliarium; Holociclo; Holoteca); o laboratório conscienciológico
Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito desassediador desencadeado pela Neocogniciologia Cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da Verponologia Evolutiva.
Ciclologia: a teática do ciclo autoverbetográfico sustentando a ampliação do dicionário
cerebral verponológico.
Enumerologia: a neoverpon insuspeita; a neoverpon prospectada; a neoverpon descoberta; a neoverpon compreendida; a neoverpon aplicada; a neoverpon exemplificada; a neoverpon
publicada. O autoneuroléxico parassinalético; o autoneuroléxico paraperceptivo; o autoneuroléxico parafenomênico; o autoneuroléxico paracasuístico; o autoneuroléxico paramnemônico;
o autoneuroléxico parapolimático; o autoneuroléxico paraverponológico.
Binomiologia: o binômio neoverpon-desassédio; o binômio neoverpon-neologismo;
o binômio ideia-conceito; o binômio metáfora-rapport; o binômio cultura geral–neuroléxico verponológico; o binômio omnileitura funcional–parapsiquismo intelectual; o binômio letra-sinapse.
Interaciologia: a interação cérebro dicionarizado–interassistencialidade expandida;
a interação thesaurus lexical–thesaurus cerebral; a interação paragenética-genética-autodidatismo; a interação neoneuroléxico-parapercuciência; a interação dicionário cerebral–sinalética parapsíquica pessoal; a interação constructo cerebral (Teoriologia)–parapercepto multidimensional (Conteudisticologia); a interação maturidade emocional–elaboração mental–diálogo interassistencial.
Crescendologia: o crescendo primeiro Curso Intermissivo–maxicompletismo existencial–segundo Curso Intermissivo; o crescendo genopensene-hiperpensene.
Trinomiologia: o trinômio atacadismo-generalismo-vanguardismo; o trinômio pensenes-penas-pensatas; o trinômio memória integral–elaboração mental–esclarecimento global.
Polinomiologia: o polinômio livro-tratado-dicionário-enciclopédia; o polinômio analogismo-metáfora-eureca-neoverpon; o polinômio leitura-reflexão-redação-esclarecimento; o polinômio concentração-concatenação-conceituação-concitação; o polinômio pesquisar-analisar-registrar-debater; o polinômio autocognição-paracognição-megacognição-autoparamegacognição; o polinômio pesquisístico investigação-achado-verdade-refutação.
Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo egoico / parapolimatia interassistencial; o antagonismo erudição / ostentação; o antagonismo neurológico (cortical) hipofrontalidade
/ megafrontalidade; o antagonismo autorrevezamento multiexistencial / biblioclastia amaurótica;
o antagonismo verpon / dogma; o antagonismo interprisão intelectual / autonomia mental; o antagonismo miossoma / neurossoma.
Paradoxologia: o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco; o paradoxo evolutivo de quanto mais se preencher as próprias lacunas cognitivas, mais se
vislumbrar a dimensão do incognoscível; o paradoxo projeciológico de ser prioritário sair de si
(autobilocação) para adentrar mais na própria intraconsciencialidade (autocompreensão).
Politicologia: a política de acessibilidade cognitiva do Holociclo a partir da horizontalidade lexicográfica, possibilitada pela técnica do campo visual.
Legislogia: a lei do maior esforço autocognitivo; as leis da Neurociência; as leis da Parafisiologia Holomnemônica.
Filiologia: a verbofilia; a cienciofilia; a comunicofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a bibliofilia; a lexicofilia.
Fobiologia: a profilaxia da intelectofobia; o combate à neofobia evolutiva.
Sindromologia: a profilaxia das síndromes neurodegenerativas (demenciais).
Maniologia: a superação da subcerebromania; o combate à apriorismomania através da
neocognofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a neuroteca; a lexicoteca; a consciencioteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a verponoteca.
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Interdisciplinologia: a Polineurolexicologia; a Neoneurolexicologia; a Neoverponologia; a Mentalsomatologia; a Neuroconscienciologia; a Sinapsossomatologia; a Heuristicologia;
a Lexicotecologia; a Paracerebrologia; a Maxiproexologia; a Taristicologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra.
Masculinologia: o intermissivista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor;
o autodidata lúcido; o mentalsomatólogo; o parapsiquista; o macrossômata; o superdotado; o bibliófilo; o bibliômano; o filólogo; o filomático; o pantólogo; o parapolímata.
Femininologia: a intermissivista; a atacadista consciencial; a agente retrocognitora;
a autodidata lúcida; a mentalsomatóloga; a parapsiquista; a macrossômata; a superdotada; a bibliófila; a bibliômana; a filóloga; a filomática; a pantóloga; a parapolímata.
Hominologia: o Homo sapiens dictionarisator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo
sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens neuronalis; o Homo sapiens paracerebralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: dicionário cerebral verponológico inicial = o conjunto de neoneuroconstructos do intermissivista jejuno, componente do corpo discente da Ciência Conscienciologia; dicionário cerebral verponológico mediano = o conjunto de neoneuroconstructos do intermissivista
experiente, componente do corpo docente da Ciência Conscienciologia; dicionário cerebral verponológico avançado = o conjunto de neoneuroconstructos do intermissivista veterano, componente
do corpo de autores da Ciência Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da Cognópolis; a cultura tertuliária; a cultura da neocognição.
Vocabulário. Considerando a Cerebrologia, as ideias veiculadas pelas palavras promovem reflexões conscienciais. Quanto mais avançados os conceitos, mais profundas tendem a ser
as excogitações promovidas pelas consciências. Tais cerebrações embasam as reciclagens existenciais e intraconscienciais. Neoverpons incitam renovações.
Taxologia. Atinente à Autocogniciologia, eis, listados na ordem funcional, dentre outras,
7 categorias de Neociências derivadas do estudo teático dos neuroléxicos funcionais pessoais, capazes de ampliar a cosmovisão concernente ao tema em análise:
1. Autoneurolexicologia: a Neociência dedicada às pesquisas do dicionário cerebral
pessoal; o arcabouço dos neuroconstructos da conscin; o arquivo ideativo usual; a Cerebrologia.
2. Autogenoneurolexicologia: a Neociência dedicada às pesquisas do dicionário cerebral pessoal de ideias inatas ou os megacons intermissivos recuperados; as precocidades conscienciais; a invéxis exitosa; a Genopensenologia.
3. Autoneoneurolexicologia: a Neociência dedicada às pesquisas do novo dicionário
cerebral pessoal; a constituição das neossinapses; a aquisição de novos conceitos; a aprendizagem
dos neologismos; a Neologismologia.
4. Autopolineurolexicologia: a Neociência dedicada às pesquisas do dicionário cerebral
pessoal polimórfico, mais abrangente, incluindo os léxicos sinonímico, antonímico, analógico
e poliglótico; a itinerância conscienciológica internacional; os traduciopensenes; o intercâmbio
cultural teático; a Multitraduciologia.
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5. Autoparapolineurolexicologia: a Neociência dedicada às pesquisas do dicionário cerebral pessoal polimórfico mais avançado, incluindo também o léxico parapsíquico, parafenomênico, sinalético e paraperceptivo de modo geral; o irrompimento paracerebral; a Parapolimatologia.
6. Autoverpononeurolexicologia: a Neociência dedicada às pesquisas do dicionário cerebral pessoal verponológico; o conjunto de verpons dominado pelo(a) intermissivista; as neossinapses evolutivas vivenciadas; a ampliação da auto e heterocognição evolutiva; a Verponologia.
7. Autotransverpononeurolexicologia: a Neociência dedicada às pesquisas do dicionário cerebral pessoal verponológico transcendente; a abrangência das megaverpons compreendidas
teaticamente pelo(a) intermissivista; o domínio das verpons compostas; as trineoverpons; a Transverponologia.
Cérebro. Considerando a Neoneurolexicologia, eis, a título de exemplo, na ordem alfabética, 50 expressões compostas capazes de explicitar as novas consequências, dividendos inéditos ou efeitos cerebrais originais desencadeados pela pesquisa teática, verbaciológica, da Neoverponologia:
01. Neoabordagens investigativas.
02. Neoacepções conceituais.
03. Neoacessos holomnemônicos.
04. Neoângulos pesquisísticos.
05. Neoapproachs técnicos.
06. Neoapreciações elucubrativas.
07. Neoasserções lógicas.
08. Neoasseverações científicas.
09. Neoassociações pancognitivas.
10. Neoconcepções racionais.
11. Neoconhecimentos orismológicos.
12. Neoconstructos pensênicos.
13. Neoconvicções evolutivas.
14. Neodefinições mentaissomáticas.
15. Neodetalhes especulativos.
16. Neodioramas metodológicos.
17. Neodiscernimento grupocármico.
18. Neodissecções temáticas.
19. Neoenfoques excogitativos.
20. Neoesquadrinhamentos realísticos.
21. Neoexegeses reflexivas.
22. Neofacetas argumentativas.
23. Neofocos ideativos.
24. Neo-hermenêuticas examinativas.
25. Neo-hipóteses inquisitivas.
26. Neoideias esclarecedoras.
27. Neoinformações interassistenciais.
28. Neointerpretações avaliativas.
29. Neojuízos críticos.
30. Neojulgamentos eruditos.
31. Neonoções experimentais.
32. Neomundividências escrutinadoras.
33. Neopiniões fundamentadas.
34. Neopanorâmicas mentais.
35. Neopareceres cosmovisiológicos.
36. Neopensamentos heurísticos.
37. Neoperspectivas ideológicas.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Neopolimatia parapercuciente.
Neoponderações equilibradas.
Neoprismas surpreendentes.
Neoproposições acachapantes.
Neoprospecções seriexológicas.
Neorrealizações multidimensionais.
Neorrepresentações cerebrais.
Neossinapses analógicas.
Neotendências extraordinárias.
Neovalores cosmoéticos.
Neoveios confutadores.
Neovertentes curiosas.
Neoviéses insuspeitados.

Metaforologia. Atinente à Neocogniciologia, a construção constante do autoneuroléxico
verponológico profundo, cosmovisiológico, analógico e poliglótico, caminhando para a Parapolimatologia Interassistencial, constitui, a rigor, estruturação consciente de verdadeira farmacopeia
evolutiva pessoal de amplo espectro. Tares: medica, vacinando.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dicionário cerebral verponológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Cérebro dicionarizado: Holocerebrologia; Neutro.
03. Conscin tricerebral: Cerebrologia; Neutro.
04. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
05. Hiperacuidade pancognitiva: Holocogniciologia; Homeostático.
06. Irrompimento do paracérebro: Paracerebrologia; Homeostático.
07. Metáfora conscienciológica: Orismologia; Neutro.
08. Multitraduciologia: Intercomunicologia; Neutro.
09. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
10. Orismopensenização prioritária: Orismologia; Homeostático.
11. Rede interativa de verpons: Verponologia; Homeostático.
12. Rendição à verpon: Autexperimentologia; Homeostático.
13. TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
15. Verponarium: Verponologia; Homeostático.

A CONSTITUIÇÃO, VERBACIOLÓGICA E INTERASSISTENCIAL, DO AUTODICIONÁRIO CEREBRAL VERPONOLÓGICO
É FAÇANHA EVOLUTIVA ÍMPAR PARA O INTERMISSIVISTA
ENGAJADO NA TARES A PARTIR DA AUTEXEMPLOLOGIA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora intermissivista, admite possuir 1 dicionário cerebral verponológico? De qual extensão? Já vem conseguindo empregá-lo de modo útil, interassistencial e autorrevezamental?
P. F.
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DICOTOMIA PARAPERCEPTIVA
(AUTENGANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dicotomia paraperceptiva é a manifestação ou preconcepção maniqueísta
das vivências parapsíquicas, por parte da conscin, homem ou mulher, ocasionada pela falta de
cosmovisão, ao interpretar as pararrealidades por meio de apreensões simplistas e polarizadas em
extremos opostos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo dicotomia vem do idioma Grego dikhotomia, ―divisão em duas partes iguais‖. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição para deriva do idioma Grego,
pará, ―por intermédio de; para além de‖. O vocábulo perceptivo procede do idioma Latim, percipere, ―perceber; observar; conhecer por meio dos sentidos; tomar; apoderar-se de; receber; adquirir; notar; reparar; colher‖, provavelmente através do idioma Francês, perceptif, ―perceptivo‖.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Polarização paraperceptiva. 2. Maniqueísmo paraperceptivo.
Neologia. As 3 expressões compostas dicotomia paraperceptiva, dicotomia paraperceptiva eventual e dicotomia paraperceptiva sistemática são neologismos técnicos da Autenganologia.
Antonimologia: 1. Nuance paraperceptiva. 2. Postura pesquisística sutil. 3. Cosmovisão paraperceptiva. 4. Abertismo pesquisístico.
Estrangeirismologia: o behaviorism maniqueísta; o misunderstanding; o misjudgment;
o lost in translation; os insights patológicos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à acuidade paraperceptiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paraperceptibilidade requer imparcialidade. Parapercepção: abertismo multidimensional.
Citaciologia: – O maniqueísmo se tornaria fascinante se trocasse os sentidos do bem
e do mal (Carlos Drummond de Andrade, 1902–1987).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os monopensenes; a monopensenidade; os falaciopensenes; a falaciopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; a racionalidade autopensênica.
Fatologia: a interpretação dualista; a polarização de ideias; a falsa dicotomia; a monovisão; a falta da visão intermediária em prol da visão absolutista; a falta de comedimento; a falta de
entendimento do outro; a falta de empatia; a interpretatice; a coerção interpretativa; a ignorância;
a imaturidade consciencial; os radicalismos; os dogmas; a ―verdade universal‖; os condicionamentos; as repressões; as estigmatizações; a abstração seletiva; a precariedade de tempo e espaço
das análises; a pressa em entender e reagir às complexidades externas; a preconcepção dos fatos;
a preguiça mental em vasculhar os pormenores de determinado fato ou parafato; os mecanismos
de defesa do ego (MDE); o apelo manipulador às antinomias; o autassédio parapsíquico; as tendenciosidades assediadoras; a desconsideração às sutilezas parapercepciológicas.
Parafatologia: a dicotomia paraperceptiva; a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a labilidade parapsíquica; a ignorância quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal; a semiparapercepção; a má interpretação parafenomênica; a dramatização do assédio; a su-
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blimação do amparo; a falta de entendimento dos bastidores extrafísicos; a parapsicose pós-dessomática; a intoxicação energética; as iscagens energéticas inconscientes recorrentes; a visão polarizada conveniente incitada por assediadores extrafísicos; as parcerias extrafísicas anticosmoéticas;
a doação energética descontrolada a consciências energívoras; as lavagens paracerebrais multiexistenciais; a ignorância quanto às sincronicidades; a irracionalidade parapsíquica; a preconcepção dos parafatos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio autocorruptor “assim é, se
lhe parece”; o princípio “na dúvida, abstenha-se”; o princípio de toda generalização ser limitada.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da dissonância paracognitiva.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do detalhismo aplicada ao
parapsiquismo; a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da projetabilidade lúcida; a técnica do
desenvolvimento da sinalética energética parapsíquica; a técnica de assimilação energética;
a técnica de desassimilação energética; a técnica de levar até às últimas consequências cosmoéticas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da
Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos desassediantes do autodiscernimento quanto à própria ignorância frente à multidimensionalidade.
Neossinapsologia: as neossinapses preenchendo lacunas cognitivas e eliminando ideias
polarizadas.
Enumerologia: a dicotomia intrafísico-extrafísico; a dicotomia amparador-assediador;
a dicotomia ignorância-conhecimento; a dicotomia certo-errado; a dicotomia razão-emoção; a dicotomia conscin evoluída–conscin assediada; a dicotomia bem-mal.
Binomiologia: o binômio parafato-paraversão; o binômio real-imaginário; o binômio
fatos encobertos–parafatos inescondíveis; o binômio autocrítica débil–heterocrítica vigorosa;
o binômio egão-orgulho; o binômio experiência científica–criatividade pesquisística; o binômio
registros parapsíquicos periódicos–cosmovisão pessoal.
Interaciologia: a interação dados objetivos–interpretações subjetivas; a interação preconcepção-precipitação; a interação pensamento-emoção; a interação apriorismo-fechadismo.
Crescendologia: o crescendo olhar tendencioso–parapercepção distorcida; o crescendo
monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio hipovigilância–pensene dicotômico–engano parapsíquico; o trinômio parapsicodrama-esclarecimento-reciclagem.
Antagonismologia: o antagonismo neoinspiração evoluída / retroinspiração regressiva;
o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão; o antagonismo sincronia / assincronia; o antagonismo certeza absoluta / convicção sólida.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador; o paradoxo de, às vezes, para estudar o certo ser necessário pesquisar o erro.
Politicologia: a corruptocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à busca da fidelidade aos fatos e parafatos.
Fobiologia: a criticofobia; a recinofobia; a neofobia; a cognofobia; a raciocinofobia.
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Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da distorção imaginativa intencional; a síndrome do
infantilismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a mania religiosa de demonizar o assediador extrafísico; a mania religiosa
de divinizar o amparador extrafísico.
Mitologia: o mito de a projeção lúcida ser perigosa e prejudicial às conscins; o mito de
o assédio vir de fora para dentro; os mitos místicos multimilenares.
Holotecologia: a parapsicoteca; a holoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a dogmaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Parapercepciologia; a Autassediologia; a Heterassediologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciometria; a Autoconsciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o ansioso; o absolutista; o literal; o radical; o dogmático; o perfeccionista; o preguiçoso; o desviacionista; o desvirtuador; o distorcedor; o teoricão; o apriorota.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a ansiosa; a absolutista; a literal; a radical; a dogmática; a perfeccionista; a preguiçosa; a desviacionista; a desvirtuadora; a distorcedora; a teoricona; a apriorota.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens polarisator; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens immaturus;
o Homo sapiens praecipitatus; o Homo sapiens mediocertus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: dicotomia paraperceptiva eventual = a interpretação polarizada, acrítica
e equivocada da parapercepção vivenciada em contexto específico, sendo posteriormente identificada e corrigida; dicotomia paraperceptiva sistemática = a interpretação polarizada, acrítica e errônea da parapercepção vivenciada rotineiramente, promovendo o engessamento do autoparapsiquismo.
Culturologia: a influência cultural na paraperceptibilidade; a cultura da Pesquisologia;
a cultura da Descrenciologia; a Multiculturologia do Universalismo.
Caracterologia. Sob a ótica da Autenganologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a partir dos fatos e parafatos, intra e interconscienciais, 6 especialidades e respectivas posturas dicotômicas anticosmoéticas comuns no universo da Parapercepciologia:
1. Anticonscienciometrologia. A preconcepção irrealista do nível pessoal de amparabilidade e assedialidade.
2. Antipercucienciologia. O descarte de ponderações subjetivas durante a interpretação
de fatos e parafatos, banalizando o autoparapsiquismo.
3. Apriorismologia. A atenção unicamente no observável com os olhos e paraolhos,
desconsiderando a leitura energética aprimorada.
4. Conflitologia. A desaveriguação do autodiagnóstico ante o heterodiagnóstico, impedindo o paradiagnóstico qualificado.
5. Criticologia. A priorização do moralismo em detrimento do universalismo, ao julgar
os outros por meio das próprias verdades.
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6. Distanciologia. A postura contraditória distanciando tanto as inspirações extrafísicas
de amparo quanto as oportunidades de assistência a consciências assediadoras.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dicotomia paraperceptiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autogestão antidogmática: Descrenciologia; Homeostático.
02. Autoparapsiquismo sutil: Autopercucienciologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Banalização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
05. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
06. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
07. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
08. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
09. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
10. Interpretatice: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Parapercepção patológica: Autoparapercepciologia; Nosográfico.
12. Pensamento dicotômico: Psicossomatologia; Nosográfico.
13. Primeira impressão: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Pseudobjetividade: Intrafisicologia; Neutro.
15. Semiparapercepção: Parapercepciologia; Nosográfico.

ANALISAR CRITERIOSAMENTE AS REALIDADES E PARARREALIDADES, COM DISCERNIMENTO E CRITICIDADE,
SÃO POSTURAS EMBASADORAS DAS AUTEXPERIMENTAÇÕES E RECICLAGENS EXITOSAS DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já apresentou algum grau de dicotomia paraperceptiva? Quais as providências profiláticas, tomadas por você, para evitar as precipitações interpretativas das paravivências?
Bibliografia Específica:
1. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries;
17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22
filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2011; páginas 102 e 345 a 347.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 398, 1.190 e 1.197.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 69.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 96.

E. L. N.
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DIFERENÇAS CULTURAIS
(ETOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. As diferenças culturais são as variações de conhecimentos, valores, costumes e comportamentos de grupo social de determinado povo para lidar com questões da vida cotidiana, ocasionando, por vezes, desconforto ou discordância com relação ao estrangeiro.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra diferença vem do idioma Latim, differentia, ―diferença‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo cultura procede também do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar; tratar; venerar (no sentido físico e moral), e por extensão, civilização‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Desigualdades culturais. 2. Divergências culturais.
Neologia. As 3 expressões compostas diferenças culturais, minidiferenças culturais
e maxidiferenças culturais são neologismos técnicos da Etologia.
Antonimologia: 1. Semelhanças culturais. 2. Afinidades culturais.
Estrangeirismologia: as coleções Smart Culture e Culture Shock.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às características peculiares de cada povo.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Diferenças culturais: megautotestagem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cultural; os sociopensenes; a sociopensenidade; os
xenopensenes; a xenopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; as diferenças de pensenização; a influência dos holopensenes na pensenidade.
Fatologia: os comportamentos específicos de determinado povo; a variação da abordagem da vida cotidiana; o entendimento diversificado das questões humanas conforme grupo social; a história de cada povo; a herança cultural; os condicionamentos étnicos; as crenças e tradições
culturais enraizadas; a divergência do modo de pensar, sentir e agir; a inadaptação cultural; os
choques culturais; os conflitos interculturais; a Internet difusora do modo de vida de diferentes
povos; as reciclagens necessárias; os intercâmbios culturais; os estágios profissionais no Exterior;
os casamentos interculturais; as famílias multiculturais; a miscigenação racial; o poliglotismo expansor da mentalidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
do autoparapsiquismo lúcido; as autorretrocognições em outras culturas; as projeções em outros
idiomas; a influência da paragenética; o amparo extrafísico de função; os Cursos Intermissivos
(CIs); as parexcursões terapêuticas a outros planetas; o universalismo propiciado pela prática da
tenepes; a Escala Evolutiva das Consciências.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial independente das diferenças culturais;
o sinergismo do duplismo intercultural; o sinergismo da interassistência multicultural.
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio do megafoco evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assegurando o respeito ao paradireito das consciências em qualquer contexto.
Teoriologia: as teorias socioculturais; a teoria do universalismo; a teoria da evolução.
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Tecnologia: as técnicas de treinamento intercultural; as técnicas de gestão transcultural; as técnicas interassistenciais.
Voluntariologia: os voluntários interassistenciais internacionais.
Laboratoriologia: o Planeta Terra enquanto laboratório da pesquisa da consciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos conscienciais do convívio com as diferenças culturais; os efeitos
nocivos da inadaptação cultural; os efeitos apaziguadores da interassistencialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para conviver com as diferenças culturais; a reeducação das retrossinapses para dar espaço intraconsciencial ao novo.
Ciclologia: o ciclo das vidas humanas em diferentes culturas; o ciclo da adaptação cultural; o ciclo das recins; o ciclo dos desafios evolutivos; o ciclo da interassistencialidade.
Enumerologia: o hábito; o costume; a prática; o ritual; o protocolo; a tradição; a cultura.
Binomiologia: o binômio abertismo-universalismo; o binômio admiração-discordância;
o binômio neovivência-autenfrentamento; o binômio cognição-intercompreensão; o binômio respeito-convivialidade; o binômio consciencialidade-maturidade; o binômio parapsiquismo–valorização consciencial.
Interaciologia: a interação pesquisa de gabinete–pesquisa de campo; a interação diferenças culturais–similitudes cosmoéticas; a interação xenofobia-evitação; a interação curiosidade-conhecimento; a interação choque cultural–afloramento de patologia; a interação diplomacia–entendimento mútuo; a interação linguagem idiomática–aprendizado cultural.
Crescendologia: o crescendo autoconflito-heteroconflito; o crescendo diferenças inconciliáveis–separações inevitáveis; o crescendo egocentrismo-etnocentrismo; o crescendo monovisão intrafísica–cosmovisão multidimensional; o crescendo abordagem da oportunidade–reação
evolutiva; o crescendo autoconfiança-heteroconfiança.
Antagonismologia: o antagonismo racismo / universalismo; o antagonismo apriorismose / aproximação; o antagonismo rigidez mental / flexibilidade adaptaptiva; o antagonismo dificuldade / superação; o antagonismo autodescontrole / heterodominação; o antagonismo apartação / integração; o antagonismo diferenças culturais / diferenças evolutivas.
Paradoxologia: o paradoxo de as conscins originárias de culturas díspares se entenderem melhor se comparados a membros da mesma família; o paradoxo da conscin mais bem
adaptada à outra cultura e não à cultura de origem.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a xenofilia; a neofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: o combate à reciclofobia; a eliminação da xenofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome da
inadaptação; a profilaxia da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a evitação da mania de comparar; o corte da mania de criticar sem vivenciar; a superação da mania de exaltar a própria cultura.
Mitologia: o combate ao mito da superioridade étnica.
Holotecologia: a culturoteca; a comunicoteca; a convivioteca; a diplomacioteca.
Interdisciplinologia: a Etologia; a Cogniciologia; a Conviviologia; a Interculturologia;
a Sociologia; a Psicologia; a Viajologia; a Mesologia; a Etnologia; a Adaptaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin internacional; a personalidade adaptável; o ser interassistencial.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-
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dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens cosmopolita; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens fraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidiferenças culturais = aquelas relativas a povos de mesma origem étnica; maxidiferenças culturais = aquelas referentes a povos de origens étnicas díspares.
Culturologia: as diferenças culturais; o multiculturalismo; a interculturalidade; a aculturação; a autoinserção cultural; o respeito à variação cultural; o combate aos idiotismos culturais.
Diversidade. Atualmente, existem diversos estudos sobre as diferenças culturais. Eis,
agrupados em 3 modelos, diversas maneiras de analisar os comportamentos em várias culturas:
A. Hofstede. Eis, listadas, na ordem alfabética, as 5 dimensões culturais propostas pelo
psicólogo Geert Hofstede (1928–):
1. Dinamismo confuciano.
2. Distância de poder.
3. Evitamento da incerteza.
4. Individualismo x coletivismo.
5. Masculinidade x feminilidade.
Tipos. Considerando o contraponto individualismo versus coletivismo, eis, listados, na
ordem alfabética, 2 tipos para cada perspectiva:
1. Coletivismo horizontal.
2. Coletivismo vertical.
3. Individualismo horizontal.
4. Individualismo vertical.
B. Trompenaars. Eis, listadas na ordem alfabética, 7 condições para o entendimento
das diferenças culturais, na proposição do especialista em comunicação intercultural, Alfonsus
Trompenaars (1953–):
1. Atitude neutra x atitude emotiva.
2. Controle interno x controle externo.
3. Conquista de status x atribuição de status.
4. Cultura específica x cultura difusa.
5. Individualismo x comunitarismo.
6. Tempo sequencial x tempo sincronizado.
7. Universalismo x particularismo.
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C. GLOBE. O projeto Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness,
presente em 62 países, traz 7 variáveis listadas, na ordem alfabética, a serem estudadas para melhor compreensão intercultural:
1. Assertividade.
2. Coletivismo de endogrupo.
3. Coletivismo institucional.
4. Igualitarismo sexual.
5. Orientação humana.
6. Orientação para o desempenho.
7. Orientação para o futuro.
Cotidiano. Além dos itens utilizados principalmente no contexto profissional, há ainda
outros tipos de comportamentos variantes de acordo com a cultura, tais como: abordagem da morte, casamento, corte, emblemas, festas, gastronomia, higiene, humor, petiqueta, relação com dinheiro, religião, superstição, vestuário, dentre outros.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com as diferenças culturais, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autoinserção cultural: Adaptaciologia; Neutro.
03. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
04. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
05. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
06. Idiossincrasia cultural: Multiculturologia; Neutro.
07. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
08. Imiscigenação: Parassociologia; Nosográfico.
09. Interiorose: Parapatologia; Nosográfico.
10. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
11. Megaidiotismo cultural: Parapatologia; Nosográfico.
12. Megapeso: Passadologia; Nosográfico.
13. Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Tara cultural: Parapatologia; Nosográfico.
15. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

O CONTATO COM AS DIFERENÇAS CULTURAIS SERVE
DE PARÂMETRO PARA A CONSCIN AVALIAR-SE QUANTO
AO NÍVEL DE ABERTISMO, FLEXIBILIDADE CONSCIENCIAL
E POSICIONAMENTO FRENTE A VALORES EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como lida com as diferenças culturais? Procura
ler sobre diferentes culturas objetivando melhor conviver e evitar gafes e constrangimentos desnecessários?
Bibliografia Específica:
1. MacCrum, Mark; Viagem sem Gafe: Descubra como se Comportar da América Latina à Ásia (Going
Dutch in Beijing); 256 p.; 17 caps.; 8 enus.; 48 ilus.; 12 tabs.; 20,5 x 14 cm; br.; Editora Globo; São Paulo, SP; 2008;
páginas 5 a 232.
2. Rego, Arménio; & Cunha, Miguel Pina e; Manual de Gestão Transcultural de Recursos Humanos;
revisora Cláudia Abreu Antunes; 580 p.; 10 caps.; 289 enus.; 15 esquemas; 7 gráfs.; 12 ilus.; 9 tabs.; 104 websites; 632
refs.; 24 x 17 x 3,5 cm; br.; Editora RH; Lisboa; Portugal; 2009; páginas 104 a 148.

K. A.

Enciclopédia da Conscienciologia

8628

DIFERENÇA SEMÂNTICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A diferença semântica é a qualidade distinta, divergente ou diversificada de
determinada realidade, nomeada quanto à significação ou sentido de outra, dentro de algum sistema linguístico, idioma ou vocabulário.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra diferença vem do idioma Latim, differentia, ―diferença‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo semântica procede do idioma Francês, semantique, ―Ciência das
significações‖, sob influência do idioma Grego, sémantiké, de sémantikós, ―que indica; que significa; que faz conhecer; que é um indício‖, e este de semainó, ―assinalar; marcar; selar; dar o sinal;
indicar‖, derivado de sema, ―sinal; distintivo; marca‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Divergência semântica. 02. Diversidade semântica. 03. Divergência de significado. 04. Diferença semiológica. 05. Diferença sematológica. 06. Divergência semasiológica. 07. Simulacro semântico. 08. Variação denotativa. 09. Assimetria conceitual. 10.
Regionalismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo Semântica:
heterossemântica; heterossemântico; semancol; semancômetro; semantema; semanticista; semântico.
Neologia. As 3 expressões compostas diferença semântica mínima, diferença semântica
média e diferença semântica máxima são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Diferença morfológica. 2. Diferença formal. 3. Divergência morfológica. 4. Divergência formal. 5. Diversidade morfológica. 6. Diferença configurativa. 7. Diferença morfêmica. 8. Equivalência semântica. 9. Semelhança conotativa.
Estrangeirismologia: a open mind; o nonsense; o coniunctio oppositorum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento da comunicabilidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensense trivocabular sintetizando o tema: – A Semântica engana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a diferença semântica; a divergência semasiológica; a diversidade sematológica; as diferenças semânticas inconciliáveis; os idiotismos idiomáticos ou idiomatismos; a Semântica como ramo da Linguística aplicado ao estudo da significação das palavras; a parte dos
sistemas das línguas naturais; a divergência semântica como obstáculo ao Universalismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Teoriologia: as teorias semânticas; a teoria da conotação; a teoria semântica pragmática; a teoria dos atos da fala; a teoria conversacional; a teoria de enunciação; a teoria do discurso.
Tecnologia: a técnica da associação de ideias; a técnica da consulta a 50 dicionários;
a técnica das minuciosidades cognitivas.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Binomiologia: o binômio cultura popular–cultura erudita; o binômio Hermenêutica-Orismologia; o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação ideia-linguagem; a interação texto original–texto traduzido.
Trinomiologia: o trinômio Oratória-Retórica-Eloquência.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo diferença / similitude; o antagonismo conteúdo
/ forma.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a bibliofilia; a leiturofilia.
Holotecologia: a comunicoteca; a linguisticoteca; a hermeneuticoteca; a definoteca;
a lexicoteca; a encicloteca; a orismoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conviviologia; a Filologia; a Linguística;
a Semântica; a Semasiologia; a Sematologia; a Morfologia; a Orismologia; a Conformática; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
definologus; o Homo sapiens orismologus; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens lexicographus.
V. Argumentologia
Exemplologia: diferença semântica mínima = a palavra bicha, em Portugal, e a palavra
fila, no Brasil; diferença semântica média = a palavra durex, em Portugal, e a palavra preservati-
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vo, no Brasil; diferença semântica máxima = a palavra bestial, em Portugal, e a palavra maravilhoso, no Brasil.
Simulacrologia. Sob a ótica da Comunicologia, há diferenças inconciliáveis, por exemplo, entre 10 realidades humanas, categorias de conceitos nobres diferentes dos respectivos simulacros semânticos, patológicos ou anticosmoéticos, apresentando relação com o belicismo, aqui
listados na ordem alfabética:
01. Astronomia: não é astromania (ou Astrologia).
02. Coalizão: não é colisão (frontal).
03. Democracia: não é demonocracia.
04. Filantropia: não é pilantropia.
05. Independência: não é dependência (geral).
06. Liberdade: não é libertinagem.
07. Nação: não é danação.
08. Política: não é politicagem.
09. Potência: não é prepotência.
10. República: não é republiqueta.
Aparenciologia. As aparências cosmoéticas são as mais enganadoras. A personalidade
anticosmoética pode ser educada, asseada, esteticamente linda, genial, aliciadora, fisionomia jovem, sexy, rica e, na surdina, ter assassinado alguém.
Analogologia. Conforme os princípios da Experimentologia, há folhas de papel afiadas,
cortantes igual às duas folhas da tesoura, contudo o corte não é a finalidade para a qual se destinam. Há conscins geniais, afiadas, cortantes iguais às folhas de papel e da tesoura, mas o corte
não é a finalidade para a qual existem.
Errologia. Identificar o erro pessoal é sempre felicidade. Ignorar os próprios erros
é sempre infelicidade.
Fatuística. No Rio de Janeiro há quem afirme: – ―Ninguém suborna bandido. As pessoas
somente subornam policiais e autoridades‖. No entanto, esta afirmação é temerária e incoerente.
Quem aceita o suborno é sempre bandido. Igual a quem suborna.
Trocadilhologia. Quem não estuda os jogos de palavras, trocadilhos e cacófatos (Cacografia, Cacologia), cai pelos mesmos jogos.
Relevâncias. No âmbito da Orismologia, eis, na ordem alfabética, 4 aspectos relevantes
quanto ao significado das palavras:
1. Significação etimológica. A deduzida dos elementos constitutivos da palavra, por
exemplo: Biologia; combater; conscin; Conscienciologia.
2. Significação histórica. A resultante de acontecimentos históricos, por exemplo: berlinda (carruagem feita primeiramente em Berlim); farol (de Pharus, ilha do Nilo, onde o topo de
torre foi iluminado para indicar o caminho dos navegantes); guilhotina (do médico francês Joseph
Ignace Guillotin, 1738–1814, propositor de tal instrumento para as execuções capitais de condenados, o belicista da condenável pena de morte).
3. Significação própria. A de uso mais geral, por exemplo: cabeça; braço; pé; estômago.
4. Significação translata. A ocorrida em virtude de analogia ou associação de ideias,
por exemplo: pé de vento; barriga da perna; braço do rio.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a diferença semântica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
Conformática: Comunicologia; Neutro.
Orismologia: Comunicologia; Neutro.
Palavra: Comunicologia; Neutro.
Sinonimologia: Comunicologia; Neutro.

A RECICLAGEM EXISTENCIAL É O ROMPIMENTO
COM A HEGEMONIA DOS ARQUÉTIPOS, DOS TRADICIONALISMOS BOLORENTOS, DOS CONVENCIONALISMOS JURÁSSICOS, RETRÓGRADOS E NEOFÓBICOS.
Questionologia. A recéxis começa para você com a linguagem? A Semântica ainda
é problema de pesquisa para você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos.
300 termos; 21 x 28 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 179 e 186.
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DIFERENCIAL DA CONSCIENCIOLOGIA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O diferencial da Conscienciologia é a característica magna capaz de estabelecer e indicar a diferença racional da Ciência Conscienciologia em comparação com as Ciências Convencionais, Materiológicas ou Eletronóticas, as Filosofias e as Religiões, fazendo a distinção lógica, óbvia e prioritária do paradigma consciencial no universo das linhas de cognição ou
da intelectualidade, da cultura, da erudição, da polimatia e das megapesquisas, em geral, na Terra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo diferencial deriva provavelmente do idioma Francês, différentiel,
―que estabelece diferença‖, e este do idioma Latim, differentialis. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Distinção da Conscienciologia. 2. Característica da Conscienciologia. 3. Peculiaridade da Conscienciologia. 4. Neoparadigma consciencial. 5. Singularidades da
Ciência das Ciências. 6. Neovisão dos estudos da consciência. 7. Neometodologia da consciência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo diferença:
diferençado; diferençar; diferenciabilidade; diferenciação; diferenciada; diferenciado; diferencial; diferenciar; diferenciável; diferendo; diferente.
Neologia. As 3 expressões compostas diferencial da Conscienciologia, diferencial básico da Conscienciologia e diferencial avançado da Conscienciologia são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Ciência Convencional. 02. Filosofia tradicional. 03. Religião.
04. Seita. 05. Paradigma fisicalista. 06. Ideologia. 07. Arte. 08. Ideografologia. 09. Nomoteticologia. 10. Conservadorismo da práxis metodológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intermissividade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o diferencial da Conscienciologia; a característica magna da Ciência das
Ciências; o fator diferencial marcante; o quociente consciencial evolutivo; o diferencial da autoconsciencialidade evolutiva; a espontaneidade evolutiva; a inteligência evolutiva (IE); a Conscienciologia buscando criar o mundo evolutivo da razão; as verpons conscienciológicas e as descobertas científicas materiológicas; a inteligência logística para se viver melhor; o capital intelectual na profissão; a acomodação e o medo fazendo as pessoas vulgares trilharem as estradas já
percorridas, familiares e apriorísticas; as megarreciclagens intelectuais na Terra; o empreendedorismo das autorreciclagens; as autopesquisas de ponta na Cognópolis; os debates da Conscienciologia; o voluntariado vitorioso no universo da Conscienciologia; a mobilização social em prol das
autopesquisas abrangentes desprezadas pelas Ciências Convencionais; a revolução pacífica da
Conscienciologia em andamento por meio do autodiscernimento e da Descrenciologia.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o diferencial da
experiência multidimensional pessoal; a conquista do diferencial da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Tecnologia: a Paratecnologia além da Tecnologia Convencional; as cogitações técnicas
e paratécnicas da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: os laboratórios da Conscienciologia.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio subcérebro-paracérebro; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio admiração-discordância; o binômio Conscienciologia-Mateologia; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação erudição–inteligência evolutiva (IE).
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições.
Antagonismologia: o antagonismo diferença / similitude; o antagonismo consciência
amplificada / consciência reprimida; o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo cultura conscienciológica–cultura materiológica.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei do maior esforço; a lei do transformismo; a lei da seriéxis; a lei do eterno retorno; a lei da afinidade e da sincronicidade do Cosmos; as leis da Proexologia.
Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia.
Mitologia: a libertação das mitologias pseudocientíficas.
Holotecologia: a ciencioteca; a consciencioteca; a argumentoteca; a intelectoteca; a criticoteca; a experimentoteca; a sistematicoteca.
Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Refutaciologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Autocosmoeticologia;
a Autocosmovisiologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin liberta e libertária; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
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a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: diferencial básico da Conscienciologia = a multidimensionalidade teática
da consciência, ou a Parapercepciologia Pessoal; diferencial avançado da Conscienciologia =
a autovivência da consciência da tares (tarefa do esclarecimento) ou a Interassistenciologia Consciencial Teática.
Culturologia: a aculturação multidimensional; a cultura científica.
Tabelologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 20
confrontos ou diferenciais fundamentais entre a Conscienciologia e outras linhas de conhecimento
da Socin ainda patológica:
Tabela – Diferenciais da Conscienciologia
Nos

Ciência Conscienciologia

Convencionalismos Intelectuais

01. Princípio da descrença: Descrenciologia

Dogmática acadêmica: Materiologia

02. Pesquisas participativas explícitas

Pesquisas pseudoparticipativas

03. Autopesquisa autodidática: ininterrupta

Pesquisa convencional: imposta

04. Pesquisador independente: atacadismo

Pesquisador engajado: varejismo

05. Pesquisador parapsíquico: teático

Pesquisador acadêmico: materialista

06. Vínculo consciencial: predominante

Vínculo empregatício: exclusivo

07. Voluntariado consciencial: predominante

Dotações governamentais: interprisão

08. Doações dos copyrights pessoais

Capitalismo selvagem: competitivo

09. Instituição Conscienciocêntrica: assistencial Dogmática religiosa: doutrinação
10. Família consciencial: predominante

Família profissional: predominante

11. Pé-de-meia pessoal: autonomia realista

Voto de pobreza: demagogia populista

12. Epicentrismo consciencial: tares

Salvacionismo demagógico: tacon

13. Neoparadigma consciencial: neoverpons

Paradigma newtoniano-cartesiano

14. Priorização das consciências: neoconstructos Priorização dos elétrons: multimilenar
15. Multidimensionalidade: essencial, duradoura Monodimensionalidade: superficial
16. Alternância interdimensional

Monoexistência: trancada (toupeira)

17. Autopesquisas dos fatos e parafatos

Pesquisas somente dos fatos fisicalistas

18. Autodiscernimento evolutivo

Autodiscernimento eletronótico

19. Personalidade integral: holossoma

Personalidade material: soma corpo-fole
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Ciência Conscienciologia

20. Valorização básica da consciência

Convencionalismos Intelectuais
Supervalorização da matéria

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o diferencial da Conscienciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
02. Condição conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
03. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
05. Instituição conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
06. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Megaconhecimento organizado: Autocogniciologia; Homeostático.
08. Neociência conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
10. Radicalidade evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Sustentação factual: Argumentologia; Homeostático.
12. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O COTEJO RACIONAL DOS DIFERENCIAIS DA CONSCIENCIOLOGIA COM OS CONVENCIONALISMOS ESTABELECIDOS EVIDENCIA, SEM DÚVIDA, A URGÊNCIA ÓBVIA
DAS MEGARRECICLAGENS INTELECTUAIS NA TERRA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o paralelismo estabelecido entre os
diferenciais da Conscienciologia e os tradicionalismos bolorentos da atualidade na Terra? Já pensou em priorizar as autopesquisas reciclantes em relação às pesquisas convencionais?
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dificuldade de aprendizagem é o estado ou condição de óbice, lacuna, vicissitude, imbróglio, perturbação, restrição ou distúrbio indutor de resultados insatisfatórios da
consciência em captar, absorver, integralizar, fixar, utilizar, sobrepor ou construir teaticamente
neoconhecimentos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo dificuldade vem do idioma Latim, difficultas, ―dificuldade; obstáculo; embaraço; empecilho; trabalho; falta; necessidade; carência‖. Surgiu no Século XIV. A palavra aprendizagem deriva do idioma Francês, apprentissage, ―ação de aprender algum ofício ou
profissão‖. Apareceu em 1899.
Sinonimologia: 01. Problema de aprendizagem. 02. Aprendizagem deficiente. 03. Defasagem na aprendizagem. 04. Ausência de aprendizado. 05. Desordem cognitiva. 06. Dificuldade cognitiva. 07. Dificuldade de compreensão. 08. Dificuldade nos estudos. 09. Impotência
para aprender. 10. Relutância ao aprendizado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos do vocábulo aprendiz: antiaprendizagem; aprender; aprendida; aprendido; aprendível; aprendizado; aprendizagem; autaprendizagem; autorreaprendizagem; desaprender; desaprendida; desaprendido; desaprendizado; desaprendizagem; hiperaprendizagem; interaprendizagem; neoaprendizagem; omniaprendizagem; paraprendizagem; reaprender; reaprendida; reaprendido; reaprendizagem; superaprendizagem.
Neologia. Os 2 termos dificuldade de aprendizagem impulsora e dificuldade de aprendizagem retratora são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 01. Eumatia. 02. Facilidade de aprendizagem. 03. Fluência na aprendizagem. 04. Produtividade na aprendizagem. 05. Rendimento na aprendizagem. 06. Êxito na
aprendizagem. 07. Aprendizado triunfal. 08. Possibilidade de aprendizado. 09. Desenvoltura para aprender. 10. Disposição para aprender.
Estrangeirismologia: o deficit cognitivo; a obstructed mind para adquirir conhecimento;
a performance precária para aprender; o impeachment a neoconhecimentos; a intelligentsia falha.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos condicionantes antievolutivos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Dificuldade: limitação assistível.
Coloquiologia. As expressões populares “cavalo velho não aprende” e “pau torto morre torto” alimentam holopensene estigmatizador em relação às manifestações conscienciais com
dificuldades de aprendizagens circunstanciais, viáveis de superação no processo evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os paracognopensenes; a paracognopensenidade; os autopensenes infrutíferos; o sedentarismo autopensênico; a autointoxicação
pensênica; a falta de retilinearidade pensênica; a influência da grupopensenidade estagnadora; as
contaminações interpensênicas; as distorções mnemopensênicas; a anulação das intrusões pensênicas; a profilaxia às pressões holopensênicas obnubilantes; a discriminação e neutralização dos
xenopensenes parapatológicos; a expansão da autopensenidade; a autopensenidade com megafoco; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a dificuldade de aprendizagem; a impotência neocognitiva; a inabilidade em
aprender; a inapetência cognitiva; a penúria aprenditícia; o aprendizado falho; o fraco rendimento
nos estudos; a imprecisão em captar e utilizar conhecimentos; a discrepância entre compreender
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(teoria) e agir (prática); o refugo à integração de saberes; a inadequação ao propósito evolutivo
consciencial; o desperdício das autopotencialidades; os fatores causais da retranca evolutiva; as
desordens explícitas do processo cognitivo; o exaurimento autocognitivo; os lapsos de memória;
os precedentes cógnitos parcos; a precariedade no uso de recursos autevolutivos; os pontos de
conflito intraconsciencial; o autoconceito desfavorável; os estímulos subliminares adversos; os inconvenientes antievolutivos da Mesologia; a ineficácia dos sistemas de ensino; as disfunções do
Sistema Nervoso Central (SNC); a desorganização familiar; o preconceito expresso em atitudes
premonitórias das autoridades educacionais; a ineficácia de métodos e práticas de ensino; os modos de reagir diante de novos problemas; os inputs nas fases infantil, pré-puberdade e adolescência; os algoritmos de ensino; a avaliação do conhecimento; os testes de inteligência; o uso de recursos tecnológicos de maneira exagerada ou deficitária; os conteúdos do ensino; a análise do
problema considerando frequência, condições da ocorrência, reforços da situação, causas e consequências vislumbradas na solução; a análise das interações em grupo; o problema afetivo; a perturbação emocional; a privação sensorial; a discriminação auditiva; a percepção visual; a memória de curto prazo; a memória de longo prazo; a consolidação do conhecimento adquirido antes;
a inexperiência; a incompatibilidade ao estágio cognitivo; a dispersividade de interesses; a hiperatividade mal orientada; a hipótese da hiperaprendizagem ser possível causa da esquizofrenia;
o diagnóstico das disfunções; o deficit de atenção; a aprosexia; a dislexia; a disfasia; a dispraxia;
a disgrafia; a disortografia; a discalculia; o retardamento intelectual; os equívocos nos índices de
repetência escolar; a interpretação da dificuldade latente nos erros reincidentes; os programas de
recuperação bem-sucedidos; os professores empenhados no sucesso dos alunos; os métodos da terapia cognitivo-comportamental; os estudos psicopedagógicos.
Parafatologia: a capacidade de apreensão dos parafatos; a paraprendizagem; a concausa
extrafísica; a contiguidade parafactual; os bastidores extrafísicos do contexto educacional; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autobiografia considerando a multisserialidade; a repercussão da
História Pessoal Multiexistencial; a auto-herança paragenética; o cabedal paracognitivo; a hibernação das matrizes paracognitivas; a influência da pensenosfera na elaboração mentalsomática;
a bagagem holossomática; o travão holossomático; a inadaptação somática; os bloqueios chacrais;
a decantação do paracérebro no cérebro; o acoplamento com consciência patológica; a ausência
da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de desassimilação dos contágios
energéticos; a assedialidade interconsciencial; as induções às inspirações assediadoras erradas; as
intrusões extrafísicas obnubiladoras; as semipossessões não identificadas; a promoção de auto
e heterodesassédios; a assepsia energética da psicosfera pessoal, do holopensene grupal e dos ambientes; as deslavagens paracerebrais; a retirada dos bloqueios das energias corticais; a eliminação de rastros energéticos negativos; a autossustentação energética; os equívocos na recepção de
parainformações; as distorções parapsíquicas; a labilidade parapsíquica; a tendência inoportuna
de retrovidas; as automimeses retrocognitivas dispensáveis; os paravínculos interprisionais comprometedores do autodesempenho; as energias conscienciais (ECs) tóxicas gravitantes resultantes
dos erros cometidos; a manutenção do vínculo patológico com as companhias extrafísicas afins ao
paradigma ultrapassado; as desassimilações energéticas antipáticas dos resquícios dogmáticos
pretéritos; o desenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático predispondo o cérebro humano
ao acesso de neoverpons; a saúde parapsíquica; a relevância do nível da inteligência evolutiva
(IE); a aplicação da aprendizagem intermissiva na dimensão humana; a autossuperação do restringimento intrafísico; a autorrecuperação dos cons magnos; a reciclagem do paraDNA através da
recin; o alinhamento pessoal ao fluxo reeducativo da reurbanização planetária da Terra; o extrapolacionismo pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: os sinergismos intelectivos promovidos pela Conscienciologia; o sinergismo paracognitivo; o sinergismo cosmoético problemática-solução; o sinergismo dos autes-
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forços evolutivos; o sinergismo trafor aplicado–auteficiência; o sinergismo soma sadio–mente
sã; o sinergismo reeducador-reeducando.
Principiologia: o corte do princípio obsoleto; o rompimento com o princípio antiquado;
a postura pessoal no princípio de aprender com os erros; a lisura no princípio de fazer o melhor
do melhor possível; a envergadura no princípio da autorreeducação evolutiva; a progenitura no
princípio de toda consciência ter algo a ensinar e muito a aprender; a ventura do princípio de
crescer sempre.
Codigologia: o aperfeiçoamento do código pessoal de Cosmoética (CPC); o aferimento
dos códigos de conduta pessoal; o deciframento dos códigos gráficos vigentes; o agrilhoamento
do código linguístico restrito; o desconhecimento do código linguístico elaborado; o rompimento
dos códigos-fonte das inépcias; o regimento do código de ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia.
Teoriologia: a imprescindibilidade da teoria (1% do conhecimento fundamentado) unida à prática (99% da vivência desempenhada); a teoria do pensene; a teoria do estágio holossomático; as teorias convencionais aplicadas sob a égide do paradigma consciencial; as teorias da
educação humana; a teoria das múltiplas inteligências; as teorias da Psicologia Cognitivo-Comportamental; a teoria do processamento da informação.
Tecnologia: as paratécnicas da reeducação consciencial; o repertório de técnicas das
estratégias de aprendizagem; a técnica da abordagem ao entorno do sintoma; a técnica da repetição paciente; a técnica do mitridatismo; as técnicas do desenvolvimento mentalsomático; as técnicas mnemônicas; as técnicas de desenvolvimento da Imagística e Imagética.
Voluntariologia: o voluntariado psicopedagógico nas comunidades carentes; o voluntariado téatico da tares; o aprendizado interpares no voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado na docência conscienciológica facilitador da recuperação do conteúdo aprendido no Curso Intermissivo (CI); o voluntariado reeducativo; a abnegação do voluntariado da conscin aprendiz de consciex amparadora; a habilitação para atuar no paravoluntariado.
Laboratoriologia: o autolabcon da vida cotidiana; os laboratórios técnicos de autexperimentos conscienciológicos; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível dos Reeducadores; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível dos Parageneticistas; o Colégio
Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível dos Recexólogos; o Colégio Invisível dos Neurocientistas; o Colégio Invisível dos Epistemólogos.
Efeitologia: o efeito das causas encobertas; o efeito da indiferença às decorrências multidimensionais; o efeito das lavagens paracerebrais; os efeitos da robotização da vida humana;
os efeitos dos estigmas sociais; o efeito do preconceito expresso em atitudes premonitórias de
terceiros; o efeito Rosenthal; o efeito renovador da autopesquisa; os efeitos benéficos da conexão
holopensênica aos amparadores funcionais; os efeitos dos bons exemplos evolutivos.
Neossinapsologia: os exercícios cerebrais pró-neossinapses; os hábitos pensênicos ativadores sinápticos; as pseudoneossinapses mantenedoras de crenças arraigadas; o reforço das sinapses autevolutivas; o refugo das sinapses antievolutivas; a desativação das sinapses ultrapassadas; a reformulação de sinapses nas mudanças de postura; as recins firmadoras de neossinapses.
Ciclologia: os ciclos naturais do movimento evolutivo; o ciclo multiexistencial pessoal
(CMP); o ciclo das faixas etárias humanas; o ciclo dos estágios da aquisição cognitiva; o ciclo
semeadura-cultivo-colheita; o ciclo contratempos-reaprumos; o ciclo vicioso dos prazeres subcerebrais; o ciclo virtuoso dos saberes mentaissomáticos.
Enumerologia: a parautodisponibilidade; a parageneticidade; a parautocerebralidade;
a paraprocedenciabilidade; a parautoimperturbabilidade; a paraconvivialidade; a parautodidaticidade.
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Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio reeducação-ressocialização; o binômio estudo-lição; o binômio conteúdo-forma; o binômio competência-eficiência; o binômio autocorrupção-autassédio; o binômio autoconfiança-autoconquistas.
Interaciologia: as interações energéticas; as interações produtivas; a interação (dupla)
ensinante-aprendente; a interação reflexão-ação; a interação problema-pergunta; a interação estímulo-resposta; a interação estilo-método; a interação temperamento-procedimento; a interação
assimilar-acomodar.
Crescendologia: o crescendo investimento interassistencial–lucro consciencial; o crescendo tentativa-acerto; o crescendo pequeno êxito–êxito maior; o crescendo miniconquistas-maxiconquista; o crescendo assistido-assistente; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo
aprendiz-perito.
Trinomiologia: o trinômio inadaptação-inadequação-inabilitação; o trinômio causas-concausas-consequências; o trinômio autorganização-sistematização-realização; o trinômio autopercepção-autocognição-automnemônica; o trinômio memória-atenção-raciocínio; o trinômio
racionalidade-lógica-discernimento; o trinômio dissabor-desafio-destrave; o trinômio início-meio-fim.
Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio atitudinal postura-olhar-voz-gesto; o polinômio psicossocial
usos-costumes-tradições-mundividências; o polinômio procedimental observação-associação-interpretação-retenção; o polinômio comportamental autexperimentação-autorreflexão-elaboração-conclusão; o polinômio multifocal captação-fixação-manutenção-recuperação; o polinômio multicanal fotos-áudios-vídeos-textos; o polinômio da lucidez cons-adcons-extracons-neocons.
Antagonismologia: o antagonismo facilidade / frivolidade; o antagonismo autenfrentamento intelectivo / postergação autevolutiva; o antagonismo ganhos / perdas; o antagonismo
exemplo imitável / exemplo evitável; o antagonismo direção certa / contramão; o antagonismo
comedimento / retraimento; o antagonismo respeito evolutivo / preconceito restritivo; o antagonismo vontade / inércia.
Politicologia: a cognocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; as políticas educacionais; a política da educação pública; as políticas de inclusão social; a democracia do saber; a democratização do acesso às fontes cognitivas.
Legislogia: as leis da evolução consciencial; a lei de causação cosmoética; a lei da inevitabilidade evolutiva; a lei da reeducação evolutiva obrigatória; a lei do maior esforço aplicada
à autocognição; as leis intrafísicas dos direitos individuais; as leis vigentes das diretrizes educacionais.
Filiologia: a ortofilia; a neofilia bem alinhada; a autexperimentofilia bem administrada;
a pedagogofilia bem aplicada; a criticofilia bem aguçada; a pesquisofilia bem organizada; a heuristicofilia bem orientada.
Fobiologia: a reversão da xenofobia; a dissipação da raciocinofobia; a suplantação da
disciplinofobia; a supressão da bibliofobia; a eliminação da tecnofobia; a superação da comunicofobia; a remissão da recinofobia.
Sindromologia: as síndromes silenciosas; as síndromes neurológicas; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da robéxis; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da
apriorismose; a síndrome de burnout; a síndrome da hiperatividade.
Maniologia: a autassediomania; a algomania; a subcerebromania; a criptomania; a drapetomania; a sofismomania; a sofomania.
Holotecologia: a pensenoteca; a sociologicoteca; a mentalsomatoteca; a ciencioteca;
a neuroteca; a pedagogoteca; a tecnoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Reeducaciologia; a Cogniciologia; a Neuroconscienciologia; a Paracerebrologia; a Pararreurbanologia; a Parapedagogiologia; a Interassistenciologia; a Transdisciplinologia; a Psicopedagogia; a Etologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência em evolução; o corpo docente; o corpo discente; a conscin
criança; a conscin adolescente; a conscin adulta; a conscin em subnível; a conscin troposférica;
a consréu ressomada; a consciênçula.
Masculinologia: o aluno da Conscienciologia; o aluno pedagogicamente atrasado; o antepassado de si mesmo; o compassageiro evolutivo; o desviacionista; o evoluciente; o intermissivista inadaptado; o homem interassistencial; o preceptor; o professor; o profissional da educação;
o profissional de saúde; o psicopedagogo.
Femininologia: a aluna da Conscienciologia; a aluna pedagogicamente atrasada; a antepassada de si mesma; a compassageira evolutiva; a desviacionista; a evoluciente; a intermissivista
inadaptada; a mulher interassistencial; a preceptora; a professora; a profissional da educação;
a profissional de saúde; a psicopedagoga.
Hominologia: o Homo sapiens deficiens; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
vulgaris; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens intermissivus;
o Homo sapiens verponologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dificuldade de aprendizagem impulsora = a condição na qual a consciência reage diante da problemática de modo a encontrar soluções; dificuldade de aprendizagem retratora = a condição na qual a consciência se retrai diante da problemática deixando de aproveitar
a oportunidade.
Culturologia: o fomento da mutação cultural pró-evolutiva; a cultura de viver evolutivamente; a cultura da busca de soluções; a cultura do autenfrentamento; a cultura da vida fácil;
a cultura da postergação; a cultura do comodismo.
Curiosologia. O termo burro, atribuído à consciência resistente em angariar aprendizado, originalmente deriva do hábito do animal de empacar diante dos obstáculos, característica presente na dificuldade de aprendizagem retratora, passível de ocorrer conforme os atributos mais
atuantes da consciência, independentemente da etiologia da dificuldade apresentada.
Tipologia. Na prospecção da Autodeterminologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 características das consciências proativas tornando o desafio imergente em dificuldade de
aprendizagem propulsora:
1. Abnegação.
2. Autoconfiança.
3. Esforço.
4. Intrepidez.
5. Perseverança.
Diagnóstico. Sob a ótica da Autorganizaciologia, nas dificuldades de aprendizagem é relevante examinar as particularidades dos 7 fatores e respectivos itens, listados na ordem alfabética, objetivando diagnosticar inadequações e adotar medidas profiláticas:
1. Ambiente: a organização e arrumação física; o conforto adequado às necessidades.
2. Companhias: as companhias intra e extrafísicas; o grupocarma da infância.
3. Holopensene: a pensenidade predominante; as conquistas valorizadas.
4. Mesologia: o contexto sociocultural; os costumes locais.

Enciclopédia da Conscienciologia

8641

5. Oportunidade: as possibilidades de troca de informações; as prospectivas interassistenciais.
6. Predisposição: as experiências prévias; as habilidades cognitivas presentes.
7. Traços: a articulação entre trafores e trafares; a propensão a superar travões.
Parapedagogiologia. À luz da Interassistenciologia, objetivando facilitar neocognições,
é importante nas práticas parapedagógicas utilizar métodos, estratégias paradidáticas e técnicas
conscienciológicas variadas para instigar atitudes prolíficas nas dificuldades dos aprendentes,
considerando as conscins intermissivistas, as consréus ressomadas e as consciexes interessadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dificuldade de aprendizagem, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
04. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
05. Balanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Conhecimento prévio: Autocogniciologia; Neutro.
08. Descentração cognitiva: Conviviologia; Neutro.
09. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Ensino: Evoluciologia; Homeostático.
11. Eunuco intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
12. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
13. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
14. Percentual de racionalidade: Autorraciocinologia; Neutro.
15. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.

A ATUAÇÃO TEÁTICA PARA SOLUCIONAR LUCIDAMENTE
AS PRÓPRIAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM É ITEM
INDISPENSABILÍSSIMO PARA A CONSCIN INTERMISSIVISTA
AUTODETERMINADA NA EVOLUÇÃO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, atua proativamente perante as dificuldades de
aprendizagem, aproveitando tais ocorrências para impulsão autevolutiva? Quais atitudes adota,
interassistencialmente, para colaborar na resolução das dificuldades de outras consciências?
Bibliografia Específica:
01. Andrade, Marcia Siqueira de; Psicopedagogia Clínica: Manual de Aplicação Prática para Diagnóstico
de Distúrbios de Aprendizagem; revisora Angela Arantes; 176 p.; 11 caps.; 16 refs.; 22 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Póluss; São
Paulo, SP; 1998; páginas 37 a 42.
02. Brunner, Reinhard; & Brunner, Zeltner; Dicionário de Psicopedagogia e Psicologia Educacional (Lexicon zur Pädagogischen Psychologie und Achulpädagogik); pref. Wolfgang Zeltner; revisor Helga H. Reinhold; trad. Cacio Gomes; 302 p.; glos. 1.500 termos; 564 refs.; 23 x 16,5 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2000; páginas 13, 18 a 25, 61,
91, 98, 99 e 171.
03. Fernández, Alicia; Os Idiomas do Aprendente (Los Idiomas del Aprendiente: Análisis de Modalidades de
Enseñanza en Familias, Escuelas y Medios); pref. Regina Orgler Sordi; & Neusa Kern Hickel; revisora Elisângela Rosa
dos Santos; trad. Marcia da Silveira Santos; 224 p.; 16 caps.; 63 refs.; 23,5 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2001;
páginas 77 a 87, 130, 142 e 143.
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04. Fonseca, Vitor da; Introdução às Dificuldades de Aprendizagem; 388 p.; 12 seções; 51 caps.; 403 abrevs.;
559 refs.; alf.; ono.; 25 x 17 x 3 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; Artmed; Porto Alegre, RS; 1995; páginas 71 a 73 e 92 a 126.
05. Freire, Paulo; Pedagogia dos Sonhos Possíveis; apres. Ana Maria Araújo Freire; 300 p.; 28 caps.; 25 refs.;
23 x 16 cm; br.; Unesp; São Paulo, SP; 2001; páginas 41 a 47.
06. Gil, Antonio Carlos; Didática do Ensino Superior; 284 p.; 15 caps.; 150 refs.; 24 x 17 cm; br.; 7ª reimp.;
Atlas; São Paulo, SP; 2012; páginas 89 a 91.
07. Pain, Sara; Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem (Diagnóstico y Tratamiento de
los Problemas de Aprendizaje); apres. José Luiz Caon; revisor Paulo Flávio Ledur; trad. Ana Maria Netto Machado; 86
p.; 7 caps.; 22 x 16 cm; br.; 4ª Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 1992; páginas 21 a 25.
08. Piaget, Jean; Epistemologia Genética (L’épistémologue); revisor Wilson Roberto Vaccari; trad. Álvaro
Cabral; 116 p.; 3 caps.; 35 refs.; 19,5 x 12 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1990; páginas 64 a 68 e 105.
09. Rathey, John J; & Johnson, Catherine; Síndromes Silenciosas (Shadow Syndromes); revisores Teresa de
Fátima da Rocha; Umberto Figueiredo Pinto; & Henrique Tamapolsky; trad. Heliete Vaitsman; 392 p.; 10 caps.; 415 refs.;
25 x 17,5 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 53 a 75.
10. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 984 e 985.
11. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 109.
12. Vigotski, L. S.; A Formação Social da Mente (Mind in Society – The Development of Higher Psychological Precesses); revisores Monica Stodel; et al.; trad. José Cipolla Neto; et al.; 182 p.; 8 caps.; 183 refs.; 20,5 x 14 cm;
br.; 7ª Ed.; 4ª reimp.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2011; páginas 94 a 98.
Webgrafia Específica:
1. Rothman, Paula; Cientistas deixam Computador Esquizofrênico; 09.05.11; 1 ilus.; diponível em:
<http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/cientistas-deixam-computador-esquizofrenico-09052011-10.shl>; acesso em: 26.
06.12.

N. O.
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DIFICULDADE PÓS-DESSOMÁTICA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dificuldade pós-dessomática é paravivência difícil, penosa, embaraçosa
ou árdua, por parte da conscin recém-dessomada, para compreender e desenvolver as atividades
extrafísicas depois do choque intraconsciencial da primeira dessoma, no período da intermissão.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo dificuldade vem do idioma Latim, difficultas, ―dificuldade; obstáculo; embaraço; empecilho; trabalho; falta; necessidade; carência‖. Surgiu no Século XIV.
O prefixo pós provém igualmente do idioma Latim, post, ―atrás de; depois de (no espaço e no
tempo); depois; em segundo lugar; em seguida; pouco depois‖. A palavra descartar é constituída
pela proposição des, do idioma Latim, de, ―de cima de; de fora de; procedente de; em; sobre; no
alto de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; em vez de; acerca de; contra‖,
e pelo elemento de composição cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma
Grego, khártés, ―folha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos‖. Apareceu no Século XVI. O termo somática procede do idioma Francês, somatique, e este do idioma
Grego, somatikós, ―do corpo; material; corporal‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Dificuldade interdimensional. 2. Dificultação pós-dessoma.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo dificuldade:
difícil; dificílima; dificílimo; dificultação; dificultar; dificultosa; dificultoso.
Neologia. As 3 expressões compostas dificuldade pós-dessomática, dificuldade pós-dessomática comum e dificuldade pós-dessomática específica são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Facilidade pós-dessomática. 2. Dificuldade pós-ressomática. 3. Dificultação pré-ressoma.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o Intermissarium; o Recexarium; o post-mortem; a awareness evolutiva; a extraphysical hometown; o turning point evolutivo; o help
over difficulties dos amparadores extrafísicos.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à multidimensionalidade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Dessomatologia; a pressão pensênica das evocações pelas conscins saudosas; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; a mudança de bloco pensênico e a readaptabilidade extrafísica.
Fatologia: a desativação do corpo humano; a morte biológica do homem ou da mulher;
a primeira dessoma; a irreversibilidade da morte; o descarte do soma; a realidade inevitável, oportuna, da dessoma; o choque interconsciencial da dessoma; o fim da vida bioenergética do corpo-fole; os acertos antes da dessoma.
Parafatologia: a dificuldade pós-dessomática; a Central Extrafísica da Fraternidade
(CEF); a constatação da autossobrevivência pelo eletronótico; as repercussões extrafísicas das requisições intrafísicas continuadas; os encontros pós-dessomáticos compulsórios nas acareações
extrafísicas; a complexidade da autexpressão extrafísica; os codesaparecimentos dessomáticos; as
impossibilidades extrafísicas; a autadaptação à Parageopolítica; as questões grupocármicas pendentes; o retorno à retroparaprocedência; as paracabativas interassistenciais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo; o sinergismo saldo positivo da FEP–paralucidez.
Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da afinidade interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e as repercussões pós-dessomáticas.
Teoriologia: a teoria do choque consciencial da dessoma; a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: as técnicas das aquisições parapsíquicas; a técnica de viver multidimensionalmente; as paratécnicas interassistenciais.
Voluntariologia: o paravoluntariado do acolhimento ao dessomante.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Dessomatólogos ou Tanatologistas.
Efeitologia: os efeitos dos parafenômenos sobre a consciência; os efeitos da presença
ou ausência da autoconscientização multidimensional intrafísica no nível da autolucidez.
Neossinapsologia: a aquisição pessoal das paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo evolutivo da fenomenalidade pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo choque embriológico–choque
holochacral–choque psicossomático.
Enumerologia: o transtorno pós-dessomático; o obstáculo pós-dessomático; o empecilho pós-dessomático; o estorvo pós-dessomático; o entrave pós-dessomático; a obstrução pós-dessomática; o incômodo pós-dessomático.
Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio dessoma pessoal–fim da ofiex;
o binômio descarte somático–renascimento extrafísico; o binômio fechar os olhos–abrir os paraolhos; o binômio vida tetraveicular–vida biveicular.
Interaciologia: a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação Cerebrologia-Paracerebrologia; a interação entre as consciências permanecendo interdimensionalmente.
Crescendologia: o crescendo vida humana–intermissão pós-dessomática; o crescendo
percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; o crescendo monotanatose-bitanatose-tritanatose.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-parafato-interpretação; o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo dessomático doação de órgãos somáticos / codesaparecimento de aquisições parapsíquicas; o antagonismo completismo existencial / incompletismo existencial; o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antagonismo euforinarium / melexarium; o antagonismo existência em 4 veículos / existência em 2 veículos; o antagonismo caminhar / volitar; o antagonismo falar / telepatizar; o antagonismo verbalização
/ conscienciês.
Paradoxologia: o paradoxo da euforex completista ser capaz de gerar transtornos ao
dessomante.
Politicologia: a parapsicocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a meritocracia ditando a qualidade da pararrecepção pós-dessomática.
Legislogia: as leis da fenomenalidade; as leis da Natureza; as leis do Cosmos; o autodescondicionamento às leis da Afisiologia.
Filiologia: a parapsicofilia; a biofilia monopolizadora; a neofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome pós-traumática extrafísica; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA) aprisionando a recém-consciex à intrafisicalidade.
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Holotecologia: a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a evolucioteca; a experimentoteca;
a cognoteca; a dessomatoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Dessomatologia; a Tanatologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Harmoniologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Megafenomenologia; a Posteriorologia; a Sociexologia; a Paraperspectivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o dessomante; o dessomaticista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a dessomante; a dessomaticista.
Hominologia: o Homo sapiens difficultator; o Homo sapiens dessomator; o Homo
sapiens paraprocedens; o Homo sapiens barathrus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: dificuldade pós-dessomática comum = a paravivência penosa da conscin
recém-dessomada, componente do nível da mediocridade evolutiva; dificuldade pós-dessomática
específica = a paravivência penosa da conscin recém-dessomada, com alguma liderança interconsciencial, contudo com problemas evolutivos, pessoais, perturbadores.
Culturologia: a cultura da multidimensionalidade lúcida; a Paraculturologia da Intermissiologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Intermissiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 possíveis dificuldades pós-dessomáticas, próprias da fase posterior à primeira dessoma, no período evolutivo da intermissão:
01. Afisiologia.
02. Autodeslocamento.
03. Autolocalização.
04. Autotransfiguração do psicossoma.
05. Autovolitação.
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06.
07.
08.
09.
10.

Harmonia íntima.
Mudança de dimensão.
Paratelepatia.
Readaptação dimensional.
Reaquisição da autolucidez.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dificuldade pós-dessomática, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
04. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
05. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
06. Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
07. Comitê de pararrecepção: Intermissiologia; Neutro.
08. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
09. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
10. Ficha evolutiva pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
11. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
12. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Nível intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
14. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
15. Recepção Pós-Dessomática: Intermissiologia; Homeostático.

AS DIFICULDADES PÓS-DESSOMÁTICAS VINDOURAS
COMEÇAM A SER CONSIDERADAS ASSUNTOS DE INTERESSE PELA CONSCIN, HOMEM OU MULHER, A PARTIR
DA TERCEIRA IDADE FÍSICA (65 ANOS DE VIDA).
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as próprias dificuldades pós-dessomáticas tendo em vista o saldo da existência humana até o momento? Você sente tranquilidade ao pensenizar sobre tal assunto?
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DIFICULTADOR EVOLUTIVO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dificultador evolutivo é aquilo capaz de dificultar, impedir ou obstacular
a dinâmica da evolução da consciência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo dificultar vem do idioma Latim, difficultare, ―ser intratável, impertinente, difícil; rabugento; estar de mau humor‖. Surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo
procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer, de desenrolar‖. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Travão evolutivo. 2. Óbice evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas dificultador evolutivo, dificultador evolutivo mental e dificultador evolutivo parapsíquico são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Facilitador evolutivo. 2. Auxiliar evolutivo.
Estrangeirismologia: o consciential black hole; a fissura pessoal exposta urbi et orbi;
os acid tests antidispersão; o breakthrough evolutivo; a learnability; o tour de force evolutivo;
o Recexarium; as smart choices; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autocogniscibilidade evolutiva, cosmoética, prioritária.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal quando patológico; os estultopensenes; a estultopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade;
os escleropensenes; a escleropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; as inibições autopensênicas.
Fatologia: o dificultador evolutivo; os assédios interconscienciais; as interprisões grupocármicas; o subcérebro abdominal; o porão consciencial; as mil coleiras do ego; as lavagens subcerebrais.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da indefensabilidade da
ratificação de erro autoconsciente; o princípio da inevitabilidade das dificuldades intrafísicas.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) para pautar os limites
interassistenciais do não acumpliciamento.
Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência; a teoria da correspondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria semântica; a teoria da argumentação; a teoria da prova; a teoria da demonstração; a teoria da
lógica; o agravamento das dívidas na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem
ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; a técnica
da assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática; as técnicas para delimitação da
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margem de erro aceitável; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do sobrepairamento
analítico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: o efeito bola de neve patológico dos erros reafirmados; os efeitos regressivos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis;
os efeitos paralisantes das dúvidas mortificadoras.
Ciclologia: o ciclo vicioso; a trava patológica no ciclo erro-retificação-acerto.
Enumerologia: a problemática irresoluta; a circunstância inoportuna; a existência desregrada; a mania cronicificada; a desafeição reiterada; a convicção insensata; a imaturidade inequívoca.
Binomiologia: o binômio desacerto recorrente–incorrigibilidade renitente; o binômio
patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio amoralidade-imoralidade; o binômio
autassédio-heterassédio; o binômio patológico hábitos doentios–rotinas prejudiciais.
Interaciologia: a interação renitência em erro admitido–confiabilidade pessoal perdida; a interação travão intraconsciencial–travão extraconsciencial.
Crescendologia: o crescendo erro sustentado–erro agravado.
Trinomiologia: o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio erro-engano-omissão.
Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção
cognitiva–distorção mnemônica.
Antagonismologia: o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo tolerância zero / profilaxia da incivilidade; o antagonismo autorreeducação / heterorrepressão;
o antagonismo licitude / ilicitude; o antagonismo neurônio / músculo; o antagonismo maturidade
física / maturidade mental; o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo erro pontual / erro sistêmico; o antagonismo erro voluntário / erro involuntário; o antagonismo autossuperação / autovitimização; o antagonismo positividade evolutiva / sucumbência; o antagonismo razão / emoção; o antagonismo bem--estar / malestar.
Paradoxologia: o paradoxo da simploriedade evolutiva do erudito autocorrupto; o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares; o paradoxo do restringimento
intrafísico ser facilitador evolutivo para as conscins imaturas.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informaticocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço regressivo; a lei patológica de talião; a lei patológica
da pena de morte; a lei da atração; a lei da propagação; a lei da responsabilidade educacional;
a lei de ação e reação; as leis do gersismo.
Fobiologia: a intelectofobia; a bibliofobia; a anticriticofobia; a gnosiofobia; a cainofobia; a epistemofobia; a hedonofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico;
a síndrome da mediocrização; a recusa em reconhecer os próprios erros na síndrome da autovitimização.
Maniologia: a nosomania; a esquizomania; a patomania; a egomania; a flagelomania;
a riscomania; a fracassomania.
Holotecologia: a fatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a hermeneuticoteca; a cognoteca; a criativoteca; a polemoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens trabator; o Homo sapiens indecisus; o Homo sapiens indeterminus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens toxicomaniacus; o Homo sapiens vulgaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: dificultador evolutivo mental = a microcefalia capaz de dificultar, impedir ou obstacular a dinâmica da evolução da conscin; dificultador evolutivo parapsíquico = o heterassédio enraizado capaz de dificultar, impedir ou obstacular a dinâmica da evolução da
conscin.
Culturologia: a falta da Multiculturologia da Seriexologia; a cultura inútil; a cultura da
alienação; a cultura da culpa estéril.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfanumérica, 13
categorias de dificultadores evolutivos mais comuns:
01. Alienação consciencial: o autencapsulamento patológico.
02. Assédio interconsciencial: a autocorrupção quando inatacada.
03. Covardia evolutiva: a insegurança preguiçosa do porão consciencial.
04. Desorganização existencial: a balbúrdia generalizada.
05. Egoísmo adulto: o exclusivismo desmedido.
06. Inatividade intelectual: o congelamento cognitivo.
07. Interprisão grupocármica: a inadimplência interconsciencial.
08. Má intenção: a conduta anticosmoética do subcérebro abdominal.
09. Megatrafar funcionante: a progressão de erros.
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10.
11.
12.
13.

Mitificação religiosa: a distorção da realidade das lavagens subcerebrais.
Monovisão eletrônica: o entrave parapsíquico.
Subcerebralidade indomada: a irracionalidade dominante.
Vontade débil: a desistência prévia ante as coleiras do ego.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dificultador evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
03. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
04. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
08. Buraco negro consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
10. Desenredamento: Conviviologia; Neutro.
11. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Parafissura consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
13. Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.
14. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
15. Travão: Parapatologia; Nosográfico.

QUANDO SURGE ALGUM DIFICULTADOR EVOLUTIVO, CAPAZ DE IMPEDIR OU OBSTACULAR A DINÂMICA DA EVOLUÇÃO, PRECISA SER IDENTIFICADO E ULTRAPASSADO,
SE POSSÍVEL DE IMEDIATO, PELA CONSCIÊNCIA LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, enfrenta algum dificultador evolutivo na vida
atual? Tal realidade afeta a consecução da autoproéxis?
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DILEMA EXISTENCIAL
(PROBLEMATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O dilema existencial é a dúvida, embaraço, impasse, titubeio, incerteza, insegurança ou desafio vivenciado pela conscin, homem ou mulher, frente à escolha entre duas opções ou alternativas, igualmente prováveis, relativas a circunstâncias, situações ou contextos de
autopriorização evolutiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo dilema vem do idioma Francês, dilemme, derivado do idioma
Latim, dilema, e este do idioma Grego, dílemma, ―dilema; argumento pelo qual se coloca uma alternativa entre duas proposições contrárias‖. Surgiu no século XVII. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, ―existencial‖, de existere, ―aparecer; nascer; deixar-se
ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Dilema humano. 2. Impasse existencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados da palavra dilema: antidilema; autodilema; bidilemática; bidilemático, dilemática; dilemático; dilematizada; dilematizado; dilematizar; maxidilema; minidilema.
Neologia. As 3 expressões compostas dilema existencial, minidilema existencial e maxidilema existencial são neologismos técnicos da Problematicologia.
Antonimologia: 1. Solução pragmática. 2. Saída evolutiva. 3. Trilema existencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autodiscernimentologia.
Ortopensatologia: Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autodeterminação. A autodeterminação é o agente intraconsciencial mais eficaz
para eliminar os impasses, os dilemas, dúvidas e conflitos da consciência”.
2. “Desafiologia. ―Sai dessa!‖ Assim enfrentamos o tema dilemático. Estamos sempre
pondo tudo às claras. Você mesmo escolhe o desafio que deseja. Oferecemos a faca e o queijo.
Há gente que tem alergia a queijo, outros têm medo de faca, não podem nem chegar perto. Assim
vemos as demonstrações objetivas dos desafios do parapsiquismo interassistencial evolutivo”.
3. “Parapsiquismo. O parapsiquismo amplia a autolucidez. Com o desenvolvimento da
paraperceptibilidade, a pessoa fica sabendo, de fato, quem realmente é, e os seus dilemas, impasses e dúvidas são minimizados em função do aumento da autoparapercuciência multidimensional”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os prioropensenes; a priopensenidade; os
cognopensenes; a cognopensenidade.
Fatologia: o dilema existencial; as questões dilemáticas pessoais; as interalternativas
evolutivas; o problema existencial; o enigma; o quebra-cabeça; o estado dilemático; a autoinsegurança quanto ao prioritário; a autoindeterminação; a confusão; a dúvida de quem não sabe a direção a tomar; o dilema da escolha cosmoética; o travão; o autodesperdício do tempo consciencial;
a autoconvicção; a autoconfiança; a autossuficiência; a coragem de se posicionar; a autodecisão
refletida; a autodeliberação; a autoinconflituosidade; o ato de saber escolher as melhores opções
no contexto evolutivo atual; a saída positiva do dilema íntimo; o desembaraço das próprias decisões; a busca pela eliminação prática e completa dos autodilemas.
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Parafatologia: as inspirações de origem parapsíquica favorecendo a resolução do dilema; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parainterlocução do parencontro útil
auxiliando na diminuição dos dilemas intrapessoais; a ampliação da autoparapercuciência capaz
de reduzir ao mínimo os impasses existenciais pessoais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo racionalidade-autorreflexão-decisão; o sinergismo autoquestionamento-autoposicionamento-autenfrentamento; o sinergismo pragmatismo cosmoético–
–dinamismo autevolutivo.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio“contra fatos
não há argumentos”; o princípio da autocrítica aplicado ao prioritário evolutivo; o princípio
consciencial do “tirateimas‖; o princípio lógico “se algo não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na condição de bússola intraconsciencial norteando as escolhas e decisões pessoais.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da escolha racional.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas aplicada à resolução de dilema existencial; a técnica do solilóquio evolutivo; as técnicas de autodesassédio; a técnica da priorização
do mais relevante; a técnica da opção inteligente; a técnica da autodecisão lógica.
Laboratoriologia: os dilemas existenciais autovivenciados no laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos psicológicos do dilema intraconsciencial; os efeitos improdutivos
do autoconflito gerado e mantido pelo dilema existencial; os efeitos atravancadores do impasse
existencial; os efeitos autenganadores do falso dilema intrapessoal; os efeitos dos omniquestionamentos a partir da autorreflexão de dilema existencial; o efeito recinológico do autenfrentamento de questão dilemática pessoal; o efeito tranquilizador da definição racional e cosmoética
dos próprios caminhos evolutivos; os efeitos evolutivos da minimização dos dilemas.
Neossinapsologia: as neossinapses propiciando soluções aos dilemas pessoais; as neossinapses advindas da resolução de dilemas existenciais.
Ciclologia: o ciclo situação dilemática–dúvida–indagação; o ciclo problema-solução;
o ciclo dilema intraconsciencial–autorreflexão–decisão correta.
Enumerologia: o dilema alimentar; o dilema educacional; o dilema profissional; o dilema econômico; o dilema político; o dilema pesquisístico; o dilema cosmoético.
Binomiologia: o binômio dificuldade de resolução–indefinição existencial; o binômio
necessidade autevolutiva–escolha cosmoética prioritária.
Interaciologia: a interação contexto existencial–problemática intraconsciencial.
Crescendologia: a evitação do crescendo patológico dilema evolutivo–conflito íntimo;
o crescendo dilema existencial–crise de crescimento.
Trinomiologia: o trinômio problema-pendência-dilema; o trinômio dúvidas-dilemas-debates; o trinômio soluções de dilemas–resoluções de autoconflitos–destravamento existencial.
Polinomiologia: o polinômio antidilemático autoparapsiquismo–autoparaevidência–autocerteza relativa–autoinconflituosidade; o polinômio definição-deliberação-determinação-ação.
Antagonismologia: o antagonismo estado dilemático / autossegurança relativa; o antagonismo arrepsia / certeza relativa; o antagonismo desorientação intraconsciencial / autodefinição evolutiva; o antagonismo autoignorância / autocognição expandida; o antagonismo filosofice / teaticidade evolutiva.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à solução prática de dilemas existenciais.
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Filiologia: a raciocinofilia; a logicofilia; a criticofilia; a cosmoeticofilia; a cognofilia;
a determinofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: o combate à decidofobia; a eliminação da pragmaticofobia.
Sindromologia: os dilemas existenciais sustentados pela síndrome da insegurança.
Holotecologia: a abstratoteca; a analiticoteca; a problematicoteca; a conflitoteca; a psicossomatoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Problematicologia; a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Autocriticologia; a Autodefinologia; a Autocogniciologia; a Priorologia; a Criteriologia;
a Pesquisologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa autoconflituosa; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca
humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o dilemático; o dedálico; o personagem Hamlet.
Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a dilemática; a dedálica.
Hominologia: o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens intellegens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidilema existencial = o vivenciado pela conscin exigindo a escolha,
entre duas carreiras profissionais; maxidilema existencial = o vivenciado pela conscin exigindo
a escolha entre permitir a manutenção de aparelhos vitais e autorizar a prática da eutanásia de parente em estado de saúde terminal e irreversível.
Culturologia: a cultura da autorreflexão; a cultura da autoconsciencialidade; a cultura
da Autodiscernimentologia; a cultura da Autodeterminologia.
Taxologia. No contexto da Decidologia, eis, na ordem alfabética, 6 exemplos de dilemas
existenciais, classificados em duas categorias:
A. Insatisfatórias. Ambas as opções ou alternativas são insatisfatórias. Nesse caso, a vivência da lei da economia de males torna-se necessária para a resolução do dilema:
1. Diplomacia: a interferência conflituosa de nação na guerra de outro país ou a não intervenção passível de gerar prejuízos para milhões de pessoas.
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2. Exército: a obtenção de atestado médico falso para obter a dispensa militar ou servir
ao exército (alistamento obrigatório) contra a própria vontade.
3. Política: a manutenção de conchavo ou acumpliciamento anticosmoético com outros
políticos corruptos ou a divulgação das improbidades cometidas em conjunto com outros envolvidos no esquema.
B. Satisfatórias. Ambas as opções ou alternativas são satisfatórias. Nessa situação, a vivência da lei da economia de bens é prioritária para solucionar o dilema:
1. Emprego: a permanência em cargo, altamente remunerado, da atual empresa ou aceitar oferta de emprego de outra instituição com novos desafios e perspectivas profissionais.
2. Migração: a manutenção da residência domiliciar na atual localidade ou mudar para
outra cidade ou país, onde em ambos locais as circunstâncias são favoráveis.
3. Voluntariado: o dilema da dúvida entre duas Instituições Conscienciocêntricas (ICs)
para exercer o voluntariado conscienciológico.
Pseudodilema. O impasse existencial autovivenciado pode constituir falso dilema, quando as opções ou alternativas evidenciam antagonismo extremo, a exemplo dos 3, a seguir, dispostos na ordem alfabética:
1. Autocompromisso: a assunção lúcida do paradever intermissivo versus a autodeserção anticosmoética (intermissivista inadaptado).
2. Código: a autorrenúncia às ações anticosmoéticas versus a autovivência da Cosmoética por meio do código pessoal de Cosmoética evoluído.
3. Gestação: o prosseguimento da gravidez não planejada versus interromper a gestação
humana (aborto).
Preceitos. Sob o ponto de vista da Problematicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 preceitos ou prescrições úteis e evolutivas capazes de auxiliar na autorresolução de dilemas existenciais:
1. Autodesassédio. O falso dilema ou a atitude de a conscin murista e / ou decidofóbica
promover a autoinculcação de questão problemática ilusória ou inexistente pode constituir autengano pela tentativa de mascarar ou justificar a própria postura melindrada e autocorrupta. Nesse
caso, vale a pena refletir quanto a aplicação de técnicas de autodesassédio e o investimento na autoconscienciometria e consciencioterapia.
2. Autojuízo. A avaliação e o julgamento com discernimento e ponderação, da situação
dilemática, além de propiciar condições intraconscienciais favoráveis para enfrentar e solucionar
o problema, possibilita a atuação cosmoética de consciex amparadora sobre a questão.
3. Autoposicionamento. O amadurecimento da consciência em consequência das inúmeras experimentações evolutivas e das miríades de conflitos vivenciados, promove o descarte,
em definitivo dos dilemas existenciais, por assumir posição ideológica ou evolutivamente definida, sem rodeios. A ousadia cosmoética possibilita a vivência de neodesafios evolutivos.
4. Estudo. A autorreflexão, o exame minucioso e a análise realista são atitudes essenciais para a ampliação do nível de acuidade consciencial em relação à questão dilemática, favorável à superação do dilema existencial pessoal.
5. Holopensene. A prática de autoquestionamentos em ambientes com holopensenes sadios e homeostáticos (labcons, Holoteca, campi conscienciológicos) auxilia no deslindamento dos
autodilemas existenciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o dilema existencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Binômio problema-solução: Autexperimentologia; Neutro.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
Instantaneidade consciencial: Instantaneologia; Homeostático.
Inteligência resolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Lateropensene resolutivo: Lateropensenologia; Homeostático.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Pendência: Intrafisicologia; Neutro.
Seleção consciencial: Autocosmoeticologia; Neutro.
Solução lógica: Autodecidologia; Homeostático.
Solução parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A AUTOVIVÊNCIA DE DILEMAS EXISTENCIAIS É INEVITÁVEL ATÉ O ALCANCE DA HOLOMATURIDADE EVOLUTIVA.
CABE À CONSCIN LÚCIDA NEUTRALIZAR, AO MÁXIMO,
OS PRÓPRIOS IMPASSES OU DÚVIDAS MORTIFICADORAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como vem solucionando os dilemas existenciais
pessoais: predomina a praticidade vivencial evolutiva ou a filosofice decidofóbica? Quais ações
vem realizando para a eliminação definitiva dos autodilemas?
Bibliografia Específica:
1. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários e minisséries; 33 enus.; 22 filmografias; 1 foto; 79 infografias; 1 microbiografia; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2011; páginas 113 e 140.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
87, 126, 134, 136, 147, 165, 170, 221, 222, 227 e 240.
3. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.061, 1.340 e 1.361.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 16, 487, 614, 661 e 1.243.

R. D. R.
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DILETANTISMO ANTIEVOLUTIVO
(ANTIEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O diletantismo antievolutivo é a atitude de indiferença, ou mesmo esnobação, em relação às exigências evolutivas naturais e inevitáveis da vida humana.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo diletantismo vem provavelmente do idioma Francês, dilettantisme,
―profundo gosto pela música italiana; atitude do espírito que consiste em se interessar por qualquer coisa como amador‖, derivado do idioma Italiano, dilettante, ―que ama; que dá prazer; que
cultiva alguma Arte, Ciência ou dedica-se a esporte por prazer, sem fins lucrativos; a quem falta
experiência, perícia‖, de dilettare, ―dar prazer‖, e este do idioma Latim, delectare, ―atrair; afagar;
deleitar; encantar; recrear‖. Surgiu no Século XIX. O prefixo anti provém do idioma Grego, antí,
―de encontro; contra; em oposição a‖. Apareceu no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do
idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer, de desenrolar‖. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 01. Diletantismo regressivo. 02. Diletantismo intrafísico. 03. Diletantismo vivencial. 04. Diletantismo materiológico. 05. Diletantismo filosófico. 06. Amadorismo.
07. Superficialidade pessoal. 08. Despriorização antievolutiva; irresponsabilidade. 09. Vida antievolutiva. 10. Vida irracional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo diletantismo:
cinediletante; cinediletantismo; diletante; diletantista; diletantístico.
Neologia. As 3 expressões compostas diletantismo antievolutivo, diletantismo antievolutivo eventual e diletantismo antievolutivo sistemático são neologismos técnicos da Antievoluciologia.
Antonimologia: 01. Vida racional. 02. Vida operosa. 03. Vida evolutiva. 04. Priorização evolutiva. 05. Profissionalismo cosmoético. 06. Responsabilidade. 07. Autocomprometimento. 08. Cultura pessoal. 09. Erudição pessoal. 10. Polimatia.
Estrangeirismologia: a vida airada; a navegação sem rumo na Internet; o zapear ininterrupto pelos canais televisivos; o vaguear pelos corredores do Shopping Center; o weak profile;
a condição do dolce farnienti; a docta ignantia; o puer aeternus; a ausência do know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o diletantismo evolutivo; a atitude imatura ante a vida; a postura de amador
perante a evolução consciencial; a preguiça de refletir; a ausência da focagem evolutiva; a busca
exclusiva de facilidades de qualquer natureza; o hedonismo primário; o encanto com as realidades
materiais; os caprichos antievolutivos; a fuga da vida racional; a saída para o acostamento evolutivo; as quimeras mentais; o subcérebro abdominal; o porão consciencial; a robéxis; o umbigão;
a vida aceita como passatempo; o brincar de viver; a cuca fresca; a cabeça-de-vento; a cabeça-de-bagre; o vir ao mundo a passeio; o levar a vida na flauta; o viver sem rumo; o monopólio dos entretenimentos; o ludismo; a vida em Las Vegas; a jogatina desenfreada; os passatempos paroxísticos; o passar o tempo jogando no computador; o ato de empurrar com a barriga; a existência descomprometida; o ato de dirigir sem destino; o estacionamento na infância evolutiva; a antirrecin;
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os descompromissos intelectuais; a indiferença pessoal ante a verdade; a filodoxia; o monopólio
da improvisação; a displicência como hábito; a falta do desconfiômetro pessoal; a subadultidade
permanente; o desperdício do tempo intrafísico; o desperdício das companhias evolutivas; o desperdício das oportunidades evolutivas; a autossubmissão aos devaneios; a automelin; a minimelin;
a megamelin; a melex.
Parafatologia: a ausência da inteligência evolutiva (IE); a falta da autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; o desperdício das energias conscienciais (ECs); a imperícia
parapsíquica; a falta do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a irresponsabilidade grupocármica como rotina; a interprisão grupocármica; a antitenepes; a antiproéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico imaturidade consciencial–estagnação evolutiva.
Principiologia: o princípio baratrosférico da frivolidade; o princípio do prazer.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva.
Tecnologia: a antitécnica de viver.
Voluntariologia: o antivoluntariado; a antipriorização do ócio remunerado em detrimento do voluntariado evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.
Efeitologia: o efeito patológico acumulativo da negligência.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo incúria no verão–carência no inverno.
Binomiologia: o binômio estagnação-regressismo.
Interaciologia: a interação negligência evolutiva–hibernação consciencial.
Crescendologia: o crescendo amador-profissional; o crescendo aprendiz-perito; o crescendo calouro-experiente; o crescendo curioso-especialista; o crescendo prático-teático; o crescendo diletante-cientista; o crescendo pessoa sensível–pessoa racional.
Trinomiologia: o trinômio patológico desmotivação-boavidismo-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo intelectual autodidatismo / diletantismo.
Paradoxologia: o paradoxo consciência humana–autovivência subumana.
Politicologia: a asnocracia; a ludocracia; a vulgocracia; a idolocracia; a gurucracia;
a corruptocracia; a bobocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a fantasiofilia; a hedonofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autodisciplinofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia;
a intelectofobia; a evoluciofobia; a priorofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a melomania; a riscomania; a ludomania; a idolomania; a toxicomania;
a megalomania; a hoplomania.
Mitologia: a submissão pessoal aos mitos.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a criticoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a regressoteca; a pseudoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Autassediologia; a Sociopatologia; a Desviologia; a Autenganologia; a Perdologia; a Intrafisicologia; a Interprisiologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Recexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
comatosa evolutiva; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin despreparada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o melomaníaco; o desô.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a melomaníaca; a desô.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens antievolutivus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: diletantismo antievolutivo eventual = o do jovem na fase vivencial da
adolescência com possibilidades de melhoria; diletantismo antievolutivo sistemático = o do adulto
na fase vivencial da maturidade com menores possibilidades de melhoria.
Culturologia: a cultura inútil.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o diletantismo antievolutivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
07. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
08. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
09. Onirismo: Parapatologia; Nosográfico.
10. Sucumbência: Parapatologia; Nosográfico.

O DILETANTISMO ANTIEVOLUTIVO, INFELIZMENTE, AINDA AFETA LARGO PERCENTUAL DOS COMPONENTES
DA HUMANIDADE NO TERCEIRO MILÊNIO, EXIGINDO
AS VIVÊNCIAS EXEMPLARES, TEÁTICAS E TARÍSTICAS.
Questionologia. O diletantismo antievolutivo afeta você, leitor ou leitora, de algum
modo? Por qual razão?
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DIMENER
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dimener (dime + ener) é a dimensão energética, natural, da Energossomatologia ou do holochacra das consciências ou das energias conscienciais pessoais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo dimensão provém do idioma Latim, dimensio, ―dimensão; medida‖. Apareceu no Século XVI. O termo energético procede do idioma Grego, energêtikós, ―ativo; eficaz‖. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Dimensão holochacral. 2. Dimensão três-e-meia. 3. Primeira dimensão extrafísica. 4. Dimenex energética.
Neologia. O vocábulo dimener e as duas expressões compostas dimener primária e dimener avançada são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Dimensão intrafísica. 2. Dimensão mentalsomática.
Estrangeirismologia: o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente a clarividência.
II. Fatuística
Pensenologia: os energopensenes; a autopensenidade carregada no ene.
Fatologia: as origens das doenças da Humanidade; a vida humana especificamente energética.
Parafatologia: a dimener; a dimensão consciencial energética; as energias conscienciais
(ECs) pessoais; os nevoeiros bioenergéticos; o estado vibracional profilático; o EV como potenciômetro holochacral; a dimener a 2; o limiar da multidimensionalidade; a soleira das pararrealidades; a base dos ambientexes; o frontochacra; o terceiro olho parapsíquico; a barreira da dimener; a Baratrosfera como sendo a dimener perturbada; os atos parapsíquicos; os parafatos; os
parafenômenos; a anatomização da extrafisicalidade; a hololucidez da conscin; o holoparapsiquismo; os paraprocedimentos de pesquisa; a automaturidade energética; as energias gravitantes; as
paraendemias energéticas.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Ciclologia: o ciclo de primeneres.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmocracia.
Filiologia: a energofilia.
Fobiologia: a energeticofobia.
Holotecologia: a energeticoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Holochacralogia; a Bioenergética; a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Holossomatologia; a Parapercepciologia; a Etiologia; a Paraprofilaxiologia.

8660

Enciclopédia da Conscienciologia

IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a consener;
a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens energeticus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dimener primária = a detectada pela conscin leitora de auras humanas;
dimener avançada = a vivenciada pela conscin quando descoincidente no estado alterado da hipnagogia.
Dimensiologia. Nas abordagens da Experimentologia, considerando as 3 dimensões espaciais – largura, comprimento e altura – e excluindo o tempo, podemos, como hipótese de trabalho, chamar a 1a dimensão extrafísica, energética, propriamente dita, de dimensão 3,5 ou dimener.
Bolsão. Sob a análise da Extrafisicologia, partindo-se do fato de todo campo bioenergético se
situar na ainda muito obscura dimener, e de toda comunidade extrafísica constituir campo energético
grupal, conclui-se, com lógica: toda comunidade extrafísica se situa também na dimener, compondo
o bolsão interdimensional, específico, de energias conscienciais grupais, inserido entre a dimensão humana e a extrafísica, imediata e concomitante à dimensão intrafísica densa.
Contrapontologia. Conforme os princípios da Somatologia, a dimener (energia imanente e energia consciencial) está para o holochacra assim como a atmosfera terrestre está para o soma (pulmões e oxigênio).
Equivalência. No estudo da Intrafisicologia, a dimener equivale ao holochacra da Terra
(duplo dos objetos materiais) ou, mais apropriadamente, ao holochacra do Universo Físico ou ao
macrouniverso.
Bioenergologia. De acordo com o universo da Energossomatologia, a vida intrafísica
é energética. Existe certa névoa energética envolvendo as conscins, mais intensa se comparada
à aura humana, ao modo de biombo impedindo a decifração da multidimensionalidade às pessoas
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não afeitas à clarividência. O estado vibracional inicia a minidescoincidência permitindo acessar
a dimener e dissipar as brumas de todas as naturezas.
Aplicabilidade. Do ponto de vista da Holossomatologia, a consciência – microuniverso
– aplica as energias conscienciais específicas também diretamente através do soma, psicossoma
e mentalsoma.
Parafenomenologia. Tendo em vista a Parapercepciologia, o campo bioenergético
é a boca do forno de onde são gerados os fatos parapsíquicos de toda natureza, procedentes da dimener.
Cogniciologia. A partir da Holomaturologia, o mundo, seja qual for, é mera aparência
fora da consciência. Para a consciência não existe pensamento abstrato. A consciência está além
da energia. O conhecimento é sempre subjetivo. Qualquer dimensão física ou extrafísica constitui
para a consciência estado íntimo e não lugar ou referência espaciotemporal.
Sociexologia. Mediante a Parassociologia, toda comunidade extrafísica, ou comunex,
é campo de energias conscienciais, grupais, formado pelo conglomerado dos morfopensenes e holopensenes de grupos de consciexes, afins e coesas, através dos vínculos de profundos, complexos
e permanentes interesses pessoais mútuos.
Taxologia. Pelos critérios da Paravivenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 características básicas da dimener:
1. Conexologia. Área de atuação totipotente das conexões holochacrais (cordão de prata); da condição chamada dupla consciência; das imagens oníricas; e do slow motion, hipocinesia, lentificação parapsicomotora, ou bradicinesia extrafísica; expansão da paravisão (parapés direitos altos, paraparedes mais distantes) lembrando os efeitos dos espelhos deformadores de imagens visuais. As aparências enganam: há criminosos mártires.
2. Descoincidenciologia. Atmosfera específica da condição de descoincidência dos veículos de manifestação da conscin, ou consciência intrafísica, por exemplo, na projetabilidade lúcida e nas percepções dos acoplamentos energéticos.
3. Dessomatologia. Espaço-tempo da primeira e da segunda dessomas. Ponto de encontro dos seres intrafísicos projetados e dos seres extrafísicos passando pela primeira dessoma.
4. Evolução. Limiar de interação e aceleração de ritmo evolutivo consciencial, com
a impermanência das formas em função das energias conscienciais ativas.
5. Gravitação. Vigência do campo gravitacional como sistema determinístico.
6. Intermissão. Estágio mínimo, pelo menos, dos períodos de intermissão ou das fases
intermissivas da consciência em evolução.
7. Soltura. Nível de atuação livre da soltura do holochacra de cada conscin.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dimener, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
3. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
4. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
5. Cipriene: Energossomatologia; Homeostático.
6. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
7. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
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A IDENTIFICAÇÃO E O RECONHECIMENTO DA DIMENER,
POR PARTE DA CONSCIN LÚCIDA, É O PRIMEIRO PASSO
PARA O EMPREGO EFICAZ DO ESTADO VIBRACIONAL
PARAPROFILÁTICO E DOS FENÔMENOS PARAPSÍQUICOS.
Questionologia. Qual tipo de relação você mantém com a dimener? Tal relação traz algum benefício? Você sonda a dimener de quando em quando?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 80 e 81.
02. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 86.
03. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 234, 261, 321, 324, 550 e 587.
04. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
página 980.
05. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 129, 143, 807, 814, 819 e 821.
06. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 166.
07. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 89.
08. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 23.
09. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 17 e 125.
10. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 22 e 23.
11. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 550.
12. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 211, 262, 328, 332, 355, 398, 424, 432, 512, 623 e 743.
13. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 30 e 33.
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DINÂMICA DAS COMPLEXIDADES
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dinâmica das complexidades é a intensificação pessoal das análises extensivas e das sínteses intensivas, mais avançadas e prioritárias das realidades e pararrealidades,
fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos da própria vida no Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo dinâmica vem do idioma Grego, dynamikós, ―poderoso; forte; potente‖, de dynamis, ―força; poder; capacidade‖, difundido através do idioma Francês, dynamique.
Apareceu em 1873. O vocábulo complexo deriva do idioma Latim, complexus, de complecti, ―cercar; abarcar; compreender‖. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Agilização das complexidades. 2. Autopercuciência das complexidades. 3. Omnipesquisa das multirrealidades. 4. Catálise evolutiva da consciência. 5. Plenitude das
autoapreensibilidades racionais.
Neologia. As 3 expressões compostas dinâmica das complexidades, minidinâmica das
complexidades e megadinâmica das complexidades são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Mesmexologia das vulgaridades. 2. Batopensenidade dos simplismos. 3. Convívio com as superficialidades. 4. Sedentarismo evolutivo da consciência. 5. Obnubilação consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: os superpensenes; a superpensenidade.
Fatologia: a dinâmica das complexidades; as complexidades primárias da consciência;
as complexidades evoluídas da consciência; a dinamização das complexidões evolutivas; o aprofundamento das abordagens às complexidades; o entendimento das complexidades; a simplificação das complexidades; a complicação dos elementos das realidades; o alargamento das vistas
evolutivas; a grandeza cosmoética; o direito equânime; as informações técnicas; a escavação dos
fatos; o descarte das multiversões; a visão enciclopédica dos textos; a cosmificação da consciência; os sustentáculos da evolução consciente; a pletora de conscins; as eficácias superlativas; as
exaustividades máximas; as amplificações qualitativas do melhor; a proéxis generalista; as complexidades da holobiografia pessoal.
Parafatologia: a cosmovisão das realidades e pararrealidades; a pletora de consciexes;
a técnica da saturação paraperceptiva.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da atomização cognitiva; a técnica das 50 vezes mais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Holotecologia: a curiosoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmossíntese; a Conscienciometrologia;
a Cosmanálise; a Cosmoconscienciologia; a Omnipercepciologia; a Polimaticologia; a Holanaliticologia; a Megafologia; a Panoticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o extrapolacionista parapsíquico; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a extrapolacionista parapsíquica; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidinâmica das complexidades = a autopesquisa do estado vibracional
(EV); megadinâmica das complexidades = a autopesquisa do fenômeno da cosmoconsciência.
Autoconcentração. De acordo com a Cosmovisiologia, a dinâmica das complexidades
máximas, por exemplo, da Conscienciologia, por imposição dos fatos e parafatos da complexidade da consciência, exige a concentração acurada da conscin lúcida, notadamente quanto a 6 condições evolutivas, aqui dispostas na ordem alfabética:
1. Autodidaxia: as leituras continuadas; os acréscimos mentaissomáticos diários.
2. Autopesquisologia: as autopesquisas ad nauseam; as circularidades sem circunlóquios.
3. Autorrecexologia: a reciclagem existencial; a reciclagem intraconsciencial.
4. Holomaturologia: a holomaturidade.
5. Homeostaticologia: a homeostase holossomática.
6. Priorologia: as prioridades evolutivas pessoais.
Megaatenção. Na análise da Evoluciologia, a dinâmica das complexidades, em geral,
abarca as reações mais evoluídas da conscin, exigindo, em geral, a megaatenção, por exemplo, sobre estes 12 aspectos macros, avançados, das manifestações autopensênicas, listados na ordem alfabética:
01. Aprofundamentos: as prospecções cosmoéticas; o tratamento enciclopédico das
verpons.
02. Continuísmos: os desenvolvimentos conscienciais; a maturescência no tempo e no
espaço da autoconsciencialidade.
03. Cosmovisão: as totalidades; a Cosmovisiologia.
04. Exaustividades: os autenfrentamentos até às últimas consequências; a Autopesquisologia.
05. Fundamentações: os alicerces das ideias; as procedências; as bases sólidas; os sustentáculos das ações.
06. Grandezas: os recordes; as singularidades intensivas; as singularidades extensivas;
os superlativos.
07. Imersões: as imergências autopesquisísticas; o aprendizado intraconsciencial.
08. Máximos: as plenitudes; as integralidades; as inteirezas; as potencialidades.
09. Megaempreendimentos: as realizações avançadas; os empreendimentos cosmoéticos; os maxicometimentos conscienciológicos.
10. Prioridades: as superrelevâncias; as essencialidades; a Priorologia.
11. Saturações: pensênicas positivas.
12. Transcendentalidades: as catálises; os extrapolacionismos; a Parapercepciologia.
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Reciclagens. Sob a ótica da Recexologia, na intenção de recuperar o tempo e as oportunidades perdidas no passado milenar, multiexistencial, correndo, hoje, atrás dos prejuízos evolutivos, a conscin lúcida vive, no Século XXI, em cima do fio da navalha, em atividades intensivas
no ritmo frenético de reciclagens contínuas.
Evitações. Segundo a Homeostaticologia, contudo, o estágio intrafísico há de ser racionalmente desenvolvido, mesmo com todo detalhismo e exaustividade, evitando-se, no mínimo,
3 atitudes patológicas, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Ansiosismo: a impulsividade; a precipitação; o açodamento.
2. Perfeccionismo: substituído pelo limite do detalhismo técnico.
3. Workaholism: evitado pela Profilaxia e a Higiene Pessoal.
Trabalhos. Em função da Holomaturologia, por isso, casando a recin com a homeostase
mentalsomática, os trabalhos técnicos do voluntariado, com vínculo consciencial, nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs), por exemplo, na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), apresentam 7 características evidentes com as quais importa
à conscin aprender a conviver sem excessos, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Aulas diárias.
2. Tempo integral.
3. Imersão máxima.
4. Rotinas úteis.
5. Exaustividade nas autopesquisas.
6. Saturação dos achados.
7. Sobrecarga de informações.
Áreas. Conforme os princípios da Experimentologia, a mesma vida técnica, com 7 estágios, é empregada, pedagogicamente, em 5 áreas distintas, mas conectadas, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Holoteca: Holociclo.
2. Lexicoteca: a Encicloteca; os dicionários e enciclopédias dispostos abertamente com
distribuição horizontal.
3. Tertúlias diárias: o Curso de Longo Curso.
4. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
5. Enciclopédia da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a dinâmica das complexidades, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas,
dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
2. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
6. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
7. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
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O CONSCIENCIÓLOGO VETERANO, HOMEM OU MULHER,
HOJE OU AMANHÃ, ACABA, INEVITAVELMENTE, DINAMIZANDO AS ABORDAGENS PESSOAIS POSSÍVEIS ÀS COMPLEXIDADES EXPLICITADAS PELA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você já refletiu, com profundidade, sobre a dinâmica das complexidades da própria vida intra e extrafísica? Quais conclusões, úteis à evolução, você obteve?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 33, 88, 256 e 488.
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DINÂMICA DA TENEPES PLANETÁRIA
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dinâmica da tenepes planetária é a atividade grupal, proposta pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia, na qual a conscin tenepessista participante adota na tarefa
energética pessoal 1 ou mais países, com fins interassistenciais, durante tempo indeterminado,
tendo em meta a aceleração da reurbex do Planeta Terra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo dinâmica vem do idioma Grego, dynamikós, ―poderoso; forte; potente‖, de dynamis, ―força; poder; capacidade‖, difundido através do idioma Francês, dynamique.
Apareceu em 1873. A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tarîha, ―quantidade de trabalho
que se impõe a alguém‖, derivada de tarah, ―lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma
mercadoria a determinado preço‖. Surgiu no Século XVI. O vocábulo energético provém do
idioma Grego, energêtikós, ―ativo; eficaz‖. Apareceu no Século XX. O termo pessoal deriva do
idioma Latim, personalis, ―pessoal‖. Surgiu no Século XIII. A palavra planetário procede do
idioma Latim Tardio, planetarius, ―astrólogo‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Dinâmica da tenepes pararreurbanológica. 2. Dinâmica tenepessológica global. 3. Dinâmica da tenepes intercontinental. 4. Dinâmica interassistencial planetária.
5. Rede tenepessística planetária. 6. Projeto da Tenepessologia Global.
Neologia. As 3 expressões compostas dinâmica da tenepes planetária, dinâmica iniciante da tenepes planetária e dinâmica consolidada da tenepes planetária são neologismos técnicos da Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Tenepes coletiva; tenepes grupal. 2. Dinâmica parapsíquica da tenepes. 3. Dinâmica da tenepes grupal.
Estrangeirismologia: o networking tenepessístico planetário; o timeline evolutivo específico de cada planeta; o momentum evolutivo terráqueo das reurbanizações; o follow-up anual
dos resultados; o feedback dos participantes mediante pesquisa online.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da autolucidez
quanto ao Maximecanismo Muldimensional Interassistencial.
Ortopensatologia: Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Reurbex. Em função da Reurbex, ressomam legiões de consréus, contudo, para compensar, também ressomam legiões de intermissivistas, cada vez de mais alto nível evolutivo,
com a finalidade de realizar programações existenciais com trabalhos tarísticos e colaborar na
evolução da Terra a partir da intrafisicalidade”.
2. “Tenepes. As práticas da tenepes não têm relação direta com a Reurbex Terrestre por
ser um processo interassistencial pessoal. Contudo, quando a conscin tenepessista amplia a interassistencialidade acaba adentrando positivamente os trabalhos macros ou coletivos”.―A tenepes
quando evoluída torna-se um dos pilotis de sustentação da estrutura da Reurbex‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal tenepessístico; o holopensene pessoal da Reurbexologia; o holopensene grupal da interassistência planetária; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade;
os grupopensenes; a grupopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os harmoniopensenes; a harmoniopensenidade; a criação de rapport com os holopensenes do país adotado; as
evocações pensênicas interassistenciais planejadas; o holopensene da paz planetária; a criação de
holopensene favorável à reurbex; o holopensene reurbanizador dos Serenões; o holopensene do
Serenão Reurbanizador.
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Fatologia: a dinâmica da tenepes planetária; a equipin; a expansão dos trabalhos interassistenciais da conscin tenepessista; a autodisponibilidade interassistencial; o senso de grupalidade
da conscin intermissivista reurbanizadora; a realização da dinâmica grupal da Pararreurbanologia
global conduzida pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia no IX Fórum da Tenepes, em Foz
do Iguaçu, em 2013; a adoção de 22% dos países e a adesão de 72 tenepessistas durante o primeiro ano de dinâmica; o fato de a tenepes exigir do praticante não pensar mal de ninguém; a necessidade de qualificação da tenepes; os 5 Continentes políticos e os 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU); o foco interassistencial às áreas de conflito do Oriente Médio;
o esforço pessoal nas autossuperacões dos entraves conflitivos concernentes às plantas, animais
ou pessoas; a predisposição íntima ao heterodesassédio grupal policármico; a tenepes avançada
enquanto autoposicionamento pró desperticidade; a necessidade de melhoria e eliminação das
áreas crostais, patológicas e baratrosféricas do Planeta Terra; o fato de a extensão do projeto interassistencial extrapolar a visão inicial dos participantes; o olhar para o mundo; a afinidade com
determinado país gerando autopesquisa; a aversão sobre determinada etnia, cultura ou país enquanto fator orientador para a autopesquisa e possíveis acertos grupocármicos; os fatos e sincronicidades intrafísicos enquanto indicadores dos trabalhos extrafísicos; o contato com conscins do
país adotado; o fato de as notícias sobre o país adotado passarem a chamar mais atenção; o reencontro entre conscins; a autorganização de viagem ao país escolhido; as viagens retrocognitivas;
o poliglotismo enquanto agente facilitador do rapport; a dificuldade de manter o foco ao longo do
tempo; a ampliação da cultura geral; a empatia potencializando a interassistência; a pontencialização dos autodesempenhos tenepessísticos; a atualização constante dos países e tenepessistas no
mapa mundi interativo do Colégio Invisível da Pararreurbanologia; as tertúlias conscienciológicas diárias online facilitando a expansão da Conscienciologia no Planeta; a importância da tradução das obras conscienciológicas no encadeamento dos trabalhos interassistenciais; a bibliodiáspora conscienciológica; o fato de a energia transpor fronteiras; o Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) ao modo de tenepes grupal e campo interassistêncial reurbexológico; a meta de abraçar energeticamente o planeta em 5 anos por meio da tenepes; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o Universalismo; a Megafraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as exteriorizações
energéticas direcionadas a determinado país ou continente; a potencialização do energossoma;
a equipex; a inspiração extrafísica; o amparo extrafísico de função; a vivência da condição de minipeça interassistencial multidimensional; a identificação de consciexes procedentes do país adotado; as retrocognições advindas do trabalho assistencial; a necessidade de investigar e remover
os bagulhos energéticos no ambiente doméstico; a clarividência viajora ao país adotado durante
a tenepes; as imagens na tela mental relacionadas ao país adotado durante a tenepes; a projeção
consciente (PC) enquanto ferramenta para o estudo in loco da reurbex; o exercício do mitridatismo energético-interassistencial perante a Baratrosfera; a pesquisa seriexológica pessoal contribuindo para a escolha do país adotado; a adoção do país de afinidade pessoal contribuindo para
a autorretratação e resgates grupocármicos; as retrovidas; a identificação mais precisa do saldo
e reverberações do trabalho interassistencial da tenepes na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do tenepessista após a dessoma; a participação nas dinâmicas parapsíquicas qualificando o autoparapsiquismo interassistencial; a intensificação da reurbex no planeta a partir do fechamento de
Auschwitz e a posterior ressoma do Serenão Reurbanizador na Alemanha; as comunidades extrafísicas intermediárias; os parambulatórios; as transmigrações extrafísicas interplanetárias; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o Colégio Invisível dos Serenões superintendendo a reurbex e a evolução do Planeta Terra.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da grupalidade; o sinergismo catalítico da interassistencialidade; o sinergismo dos tenepessistas.
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Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva; o princípio interassistencial
de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da descrença (PD) aplicado às auto e heteropesquisas.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria e prática da tenepes pessoal; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas projetivas; a importância do domínio da
técnica da desassim; a técnica do cosmograma enquanto ferramenta de pesquisa e rapport.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo para a melhoria do holopensene pessoal, grupal e planetário; os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da projeção lúcida (Projetarium);
o Tenepessarium doméstico na condição de laboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia;
o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito da dinâmica interassistencial planetária nas comunidades extrafísicas patológicas; os efeitos intrafísicos da reurbex; o efeito halo interassistencial das reciclagens
intraconscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para a autoconscientização multidimensional (AM).
Ciclologia: a lucidez quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a autocompreensão do ciclo multiexistencial grupal (CMG).
Enumerologia: o abertismo consciencial; a expansão da interassistencialidade; o atacadismo consciencial; o treinamento da autoliderança interassistencial; a tenepes avançada; a desperticidade; a ofiex.
Binomiologia: o binômio reurbex-reurbin; o binômio assim-dessasim; o binômio reurbexológico Brasil-Alemanha; o binômio evocações diuturnas–rapport assistencial.
Interaciologia: a interação conscins-consciexes; a interação equipin-equipex; a interação conscin tenepessista–consréus–amparadores extrafísicos.
Crescendologia: o crescendo geopolítico localidade-país-continente-planeta; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo evolutivo Planeta-Hospital–Planeta-Escola.
Trinomiologia: o trinômio tenepes–dinâmicas parapsíquicas–cursos de campo.
Polinomiologia: o polinômio E –tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida.
Antagonismologia: o antagonismo persistência dispersão consciencial; o antagonismo
amparabilidade / assedialidade.
Paradoxologia: o paradoxo da exclusão planetária assistencial; o paradoxo da dinâmica grupal ser realizada individualmente.
Politicologia: a assistenciocracia; a cosmocracia; a tenepessocracia.
Legislogia: a lei cosmoética dos limites assistenciais; a lei da afinidade evolutiva aplicada ao tenepessismo; a lei do maior esforço aplicada à convivialidade cosmovisiológica.
Filiologia: a conscienciofilia; a energofilia; a projeciofilia; a desassediofilia; a assistenciofilia; a amparofilia; a cosmofilia.
Holotecologia: a belicosoteca; a cinemateca; a convivioteca; a cosmovisioteca; a diplomacioteca; a autexprimentoteca; a extrafisicoteca; a historioteca; a culturoteca; a globoteca;
a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Tenepessologia; a Autoparaimunologia;
a Policarmologia; a Geopoliticologia; a Parageografia; a Cosmovisiologia; a Interassistenciologia;
a Cosmoeticiologia; a Desassediologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tenepessista; a consréu; a conscin lúcida reurbanizadora; a consciex lúcida reurbanizadora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin
minipeça interassistencial.
Masculinologia: o tenepessista; o ofiexista; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o conscienciólogo; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o parapercepciologista; o projetor consciente; o voluntário interassistencial; o homem de ação; o pararreurbanólogo; o pararreurbanologista; o evoluciólogo;
o Serenão.
Femininologia: a tenepessista; a ofiexista; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a consciencióloga; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a parapercepciologista; a projetora consciente; a voluntária interassistencial; a mulher de ação; a pararreurbanóloga; a pararreurbanologista; a evolucióloga;
a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dinâmica iniciante da tenepes planetária = a atividade nos primeiros
anos de divulgação, implantação e instalação do megafoco interassistencial, com países a serem
adotados; dinâmica consolidada da tenepes planetária = a atividade de manutenção do megafoco
interassistencial e alcance da megameta de 100% dos países adotados.
Culturologia: a cultura do fraternismo; a multiculturalidade.
Criteriologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 critérios capazes de auxiliar na
escolha do país a ser adotado:
1. Afinidade: a simpatia ou interesse por determinado país, idioma ou cultura.
2. Amparador: a escolha do país por meio do contato com o amparador da tenepes.
3. Emergencial: a observação das necessidades circunstanciais, a exemplo de, conflitos,
crises ou catástrofes mundiais.
4. Holocarma: a assistência prioritária aos credores tendo na condição de indicador
a antipatia, a aversão, ou a intolerância por determinado país, idioma ou cultura.
5. Inclusão: a consulta à listagem dos países adotados no site do Colégio Invisível da
Pararreurbanologia enquanto filtro para a escolha de países ainda não atendidos.
6. Parapercepção: a inspiração ou insight extrafísico.
7. Sincronicidade: a observação de sincronicidades envolvendo ou relacionada a determinado país ou cultura após a decisão pessoal de participar da dinâmica.
Potencialização. Pela Pensenologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 orientações capazes de estabelecer e ampliar o rapport interassistencial com o país adotado:
1. Conscins: buscar estabelecer contato com conscins nativas ou residentes no país adotado.
2. Filmes: assistir filmes, documentários e reportagens.
3. Mapa: colocar o mapa do país no local da tenepes.
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4. Parassociologia: ter, enquanto alvo mental assistencial, as conscins ou grupos minoritários em dificuldades, determinada classe social, a mídia local, os locais estigmatizados, a população e parapopulação em geral.
5. Pesquisa: ler e aprofundar a pesquisa sobre o país em questão.
6. Politicologia: ter, enquanto alvo mental assistencial, o(s) dirigente(s), líder(es) ou
formadores de opinião do país escolhido.
Monitoramento. Pela Autopercepciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 indicações capazes de auxiliar na autavaliação e autopesquisa dos possíveis resultados interassistenciais:
1. Fenômenos: a ocorrência de fenômenos envolvendo ambientes ou consciências relacionadas à cultura ou país receptor da interassistência.
2. Holopensene: a análise dos autexperimentos e feedbacks dos cursos de campo,
a exemplo do curso Acoplamentarium, atentando as possíveis conexões com o país adotado.
3. Intrafisicologia: o acompanhamento através da mídia de fatos ou ocorrências enquanto possíveis indicadores de intervenções interassistenciais ou reurbexológicas.
4. Pedidos: a atenção aos pedidos de tenepes recebidos, avaliando se existem conexões
com a cultura adotada.
5. Projeção: a ocorrência de projeções relacionadas à cultura ou país adotado.
Estatisticologia. Pela Geopoliticologia, eis, em ordem de relevância, 5 resultados alcançados nos 2 primeiros anos de realização da dinâmica da tenepes planetária e registrados até
06.12.2015:
1. Alcance. Total de países atendidos na tenepes: 68 países representando 35,23% da totalidade.
2. Participantes. Total de tenepessistas: 118.
3. Tenepessistas. Ranking dos continentes por número de tenepessistas: Europa; África;
Ásia; Américas; Oceania.
4. Países. Ranking dos continentes por número de países adotados: África; Ásia; Europa; Américas; Oceania.
5. Preferencial. Ranking dos países adotados com o maior número de tenepessistas:
Alemanha; Estados Unidos; França; Itália.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dinâmica da tenepes planetária, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem de ampliação da lucidez: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Colégio invisível da Pararreurbanologia: Colegiologia; Homeostático.
03. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
04. Geopolítica tenepessológica: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Grupo de estudos conscienciológicos: Parapedagogiologia; Neutro.
06. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
07. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
09. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
10. Resgate na Baratrosfera: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Sincronicidade elucidativa: Sincronologia; Homeostático.
12. Teática assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
13. Técnica do cosmograma: Cosmogramologia; Neutro.
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14. Tenepes autocapacitadora: Tenepessologia; Homeostático.
15. Tenepessismo 24 horas: Tenepessologia; Homeostático.

A DINÂMICA DA TENEPES PLANETÁRIA FUNCIONA
AO MODO DE REDE ENERGÉTICA INTERASSISTENCIAL
COADJUVANTE DA TRANSFORMAÇÃO REURBEXOLÓGICA
DE MEGA-HOSPITAL PARA MEGAESCOLA TERRESTRE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a possibilidade de adotar algum
país na tenepes? Quais resultados vem obtendo na prática avançada da interassistencialidade tenepessológica?
Filmografia Específica:
1. Baraka. Título Original: Baraka. País: EUA. Data: 1992. Duração: 96 min. Gênero: Documentário.
Idade: Livre. Idioma: Nenhum. Cor: Colorido. Direção: Ron Fricke. Produção: Mark Magidson. Roteiro: Constantine
Nicholas; Genevieve Nicholas; & Ron Fricke. Fotografia: Ron Fricke. Música: Michael Stearns. Cenografia: Ron
Fricke; Mark Magidson; & Bob Green. Edição: Ron Fricke; Mark Magidson; & David E. Aubrey. Companhia: Magidon
Films Inc. Sinopse: Documentário experimental filmado em 24 países, nos 6 continentes do globo. Não contém diálogos
ou cenas coesas, mas apenas imagens e som ambiente, conversas ou cantos, considerados o narrador latente de intenção
universal espiritual.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.323, 1.324,
1.395, 1.396 e 1.400 a 1.402.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
908, 909, 914 a 919, 923 e 924.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 168 a 176
e 241 a 248.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.475 e 1.614.
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GRUPAL PRÓ-PACIFICARIUM
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium é a atividade coletiva voltada à formação de campo energético caracterizado pelo holopensene da paz, capaz de estimular recins, gerar extrapolações neoverponológicas e vivências de autopacificação avançada pelos participantes,
conscins e consciexes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra dinâmica deriva do idioma Grego, dynamikós, ―poderoso; forte;
potente; eficaz‖, conexo a dynamis, ―forca; poder; capacidade‖, difundido atraves do idioma
Francês, dynamique. Apareceu no Século XIX. O vocábulo grupo procede do idioma Italiano,
gruppo, ―nó; conjunto; reunião‖, e este do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma
Frâncico, kruppa, ―massa arredondada‖. Surgiu no Século XVIII. O termo grupal apareceu no Século XX. A palavra pró vem do idioma Latim, pro, ―em favor de‖. O vocábulo pacificação deriva
do idioma Latim, pacificatio, ―acomodamento; pazes; reconciliação; ação ou efeito de pacificar-se; restabelecimento da paz‖. Apareceu no Século XVI. O sufixo do idioma Latim, arium, significa ―lugar; local; receptáculo‖.
Sinonimologia: 1. Dinâmica parapsíquica pró-Pacificarium. 2. Atividade grupal pró-Pacificarium. 3. Dinâmica grupal pró-pacificação.
Neologia. As 3 expressões compostas Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium, Dinâmica
Grupal Básica Pró-Pacificarium e Dinâmica Grupal Avançada Pró-Pacificarium são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Dinâmica grupal psicoterapêutica. 2. Dinâmica grupal motivacional.
3. Dinâmica grupal recreativa.
Estrangeirismologia: o acid test da convivialidade; o gap entre o pré-serenão e o Serenão; o finding da neoverpon.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à teática pacifista interassistencial.
Citaciologia: – ―Não basta falar da paz. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar
nela. É preciso trabalhar por ela‖ (Eleanor Roosevelt, 1884–1962). ―A paz não pode ser mantida
à força. Somente pode ser atingida pelo entendimento‖ (Albert Einstein, 1879–1955).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopacificação; o holopensene grupal da interpacificação; o holopensene grupal do melhor para todos; o holopensene grupal da harmonia; o holopensene grupal do fraternismo; o materpensene do aprendizado por meio da paz assistencial;
a pensenidade antibelicista; a pensenidade do acolhimento fraterno; a pensenidade do antipreconceito; a pensenidade autocrítica; a pensenidade analítica; a pensenidade do amparo técnico da Pacifismologia; os pensenes da parapercepção assistencial; a pensenidade em sintonia com a equipex de amparadores; o pensene da gratidão pela oportunidade.
Fatologia: a Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium; a dinâmica interassistencial da paz;
a organização física do grupo predispondo à assistencialidade; a configuração circular dos participantes ao modo de anfiteatro; a formação do triângulo central com 3 professores epicentros;
o acolhimento ao aluno-foco do experimento, receptor da assistência, no centro da dinâmica;
a priorização do atendimento ao experimentador da vez; a importância do despojamento do alunofoco ao receber a assistência; a responsabilidade de todos na construção de campo pacificador interassistencial; a constatação do nível pessoal de belicismo em confronto com o ego assistencial;
a aferição pessoal do nível de anticonflituosidade; o autenfrentamento com relação aos precon-
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ceitos passíveis de comprometer a assistência; a autavaliação da melhor forma de assistir durante
os acoplamentos realizados na dinâmica; o engajamento dos participantes, conscins e consciexes,
no trabalho assistencial; as metas pessoais e grupais pró-pacificismo; o ápice da captação de neoverpons pacifismológicas; o sentimento de gratidão pela oportunidade de participar do movimento pró-paz planetário.
Parafatologia: a superação de traumas de retrovidas; o rapport com os amparadores
extrafísicos de equipex pró-paz; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o campo
homeostático da paz resultante das energias conscienciais (ECs) de todos os participantes, intra
e extrafísicos, da dinâmica; o campo energético centrífugo envolvendo conscins e consciexes, no
momento assistencial; a dosificação da ectoplasmia do campo realizada pela equipex, conforme
a demanda; a assistência ostensiva às consbéis; a parapercepção de mudança de padrão do campo
energético a cada troca do aluno-foco (assistido); a parapercepção de atendimento e resgate de
consciexes trazidas pela equipex; a crescente afinização com a equipex, amparadores técnicos de
função em Pacifismologia; a satisfação de fazer parte do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial; a certeza de estar em consonância com o Curso Intermissivo (CI); a participação na equipex pró-Pacificarium durante próxima intermissão ao modo de autorrevezamento
grupal; a minipeça pacifista no megamecanismo da reurbanização extrafísica (reurbex) em curso
no Planeta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holochacral grupal; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo atenção-parapercepção; o sinergismo anticonflituosidade-pacifismo; o sinergismo nível de autocosmoética–nível de autopacificidade; o sinergismo nosográfico ato anticosmoético–
–interprisão.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD); o princípio da evitação da banalização dos fatos e parafatos; o princípio do domínio energético interassistencial cosmoético; o princípio do posicionamento pessoal (PPP), a favor da paz;
o princípio de pensar ao modo de consciex; o princípio de confiar na Cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria dos Serenões; a teoria da Era Consciencial.
Tecnologia: a técnica do acoplamento energético grupal; a técnica da tábula rasa;
a técnica do pré-perdão assistencial; a técnica da intermediação de conflitos; a técnica de pensar
ao modo de amparador; a técnica de deixar a pessoa melhor; as técnicas de higiene consciencial;
a técnica da janela.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico pró-Pacificarium.
Laboratoriologia: o campo do curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia
2 (ECP2) enquanto laboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito pacificador pós-atendimento do aluno-foco na dinâmica; o efeito
pacificador da assistência na dinâmica; o efeito halo do campo homeostático pacificador.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses de antiviolência; o desenvolvimento de neossinapses de intercompreensão; o desenvolvimento de neossinapses de esperança
na paz.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo autoconflituosidade–campo homeostático da
paz–autopacificação; o ciclo alternante vítima-algoz.
Binomiologia: o binômio despojamento-autenfrentamento; o binômio mente alerta–soma relaxado; o binômio sinalética parapsíquica–decodificação informacional; o binômio mental-
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soma-energossoma; o binômio desassédio–defasagem energética; o binômio gratidão-comedimento; o binômio autocontrole-liberdade.
Interaciologia: a interação paz íntima–mundo exterior; a interação assistente-amparador; a interação trio de professores–aluno-foco na Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium; a interação conscin assistente–aluno-foco; a interação campo homeostático do Pacificarium–consciências participantes.
Crescendologia: o crescendo compreensão–amadurecimento pessoal–pacificação íntima; o crescendo vida belicista–vida crítica–vida pacifista.
Trinomiologia: o trinômio paz-justiça-responsabilidade; o trinômio recin-ressignificação-gratidão.
Polinomiologia: o polinômio predisposição assistencial–parapsiquismo–amparalidade–
–inspiração.
Antagonismologia: o antagonismo mundinho pessoal / open mind; o antagonismo ego
justiceiro / ego amparador; o antagonismo fragilidade / resiliência; o antagonismo dispersão
/ foco; o antagonismo conflituosidade do assistido / serenidade do amparador; o antagonismo
acriticidade / criticidade; o antagonismo desconfiança / empatia.
Paradoxologia: o paradoxo de a paz consciencial poder exigir a agitação da vida
produtiva; o paradoxo de a liberdade poder trazer tanto a paz como a insegurança; o paradoxo
de a fartura poder trazer mais problemas e menos soluções; o paradoxo da aparente tranquilidade intrafísica concomitante à intensa agitação extrafísica.
Politicologia: a democracia; a meritocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da transparência; a lei antipreconceito; a lei da igualdade de gêneros;
as leis da Cosmoética; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a parafenomenofilia; a conscienciometrofilia; a paciofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: o medo de consciex; o medo do autoconhecimento; o medo de errar; o medo
da heterocrítica; o medo de desagradar; a tanatofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a resolução da síndrome do justiceiro; a terapêutica da síndrome do bom moço; a ultrapassagem da síndrome da religiosidade; a substituição da síndrome do oráculo pela experimentação lúcida; a negação da síndrome da santificação; o descarte da síndrome do eremitismo.
Maniologia: a mania de ―curtir‖ o belicismo por meio de games bélicos, filmes violentos, música heavy metal, lutas e armas; a mania de pensar pequeno; a mania sociosa de desejar
paz, a exemplo das festividades nos finais de ano; a mania de se render às tradições ultrapassadas;
a mania de submissão aos idiotismos culturais; a mania de controle excessivo; a riscomania.
Mitologia: o mito da paz sem esforço; o mito da paz ser passividade; o mito da paz ser
inocência; o mito da paz desprovida de justiça; o mito da paz sem reciclagem.
Holotecologia: a pacificoteca; a experimentoteca; a convivioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Pacifismologia; a Ortopensenologia; a Holomaturologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Evoluciologia;
a Recinologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; o ser interassistencial; a equipin e equipex da Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Dinâmica Grupal Básica Pró-Pacificarium = a geradora de impacto psicossomático positivo devido ao nível homeostático estabelecido; Dinâmica Grupal Avançada
Pró-Pacificarium = a geradora de impacto pela expansão mentalsomática catalisadora de neoverpons devido ao nível homeostático estabelecido.
Culturologia: a cultura de paz; a cultura da boa vizinhança; a cultura da gentileza;
a cultura da gratidão; a cultura da diplomacia; a cultura da intercompreensão; a cultura do parapsiquismo assistencial.
Capacitação. A dificuldade de entendimento do conceito e da vivência da paz inter
e intraconsciencial, devido ao histórico belicista da trajetória humana no Planeta, tem exigido
o aprofundamento da pesquisa e da teática sobre a paz. A violência vai além da agressão física
entre as consciências, manifestando-se de modo sutil, porém extremamente danosa ao holopensene pessoal e planetário.
Histórico. Em 2007 foi lançado o tratado conscienciológico Homo sapiens pacificus
e no mesmo ano foi proposto ao Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC) a edificação do laboratório conscienciológico da paz no campus em Saquarema, RJ. A escolha da localização deveu-se ao fato da crescente violência na cidade do Rio de Janeiro, e no país, necessitando de assistência profissionalizada.
Campo homeostático. A inspiração à dinâmica pró-Pacificarium também surgiu dos
campos energéticos instalados no curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, especificamente na atividade da testagem de campo, quando os alunos experimentam o holopensene
assistencial ectoplasmático, próximo ao epicon da atividade.
Configuração. A disposição do ambiente na atividade é concêntrica, com os participantes em torno do trio de docentes voltados ao aluno-foco. O participante é assistido, e assistente, em todos momentos do campo homeostático formado e não apenas quando se encontra no centro da dinâmica.
Materpensene. O aprendizado por meio da paz assistencial é o mote da Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium, denotando a reeducação permanente por meio da expansão e aprofundamento da Pacifismologia.
Semperaprendente. O neoconhecimento da Pacifismologia, a paz pautada pelo paradigma consciencial, exige trabalho perene, sendo importante demanda da Humanidade. Para isso,
a Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium propõe a criação de ambiente propício ao aprendizado
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constante e a diminuição do gap na manifestação da imperturbabilidade e da autopacificação pela
consciência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium, indicados para a
expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
02. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
03. Conscin semperaprendente: Autorreeducaciologia; Homeostático.
04. Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
05. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
07. Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
09. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
10. Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
11. Senso de parafiliação: Amparologia; Neutro.
12. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.
14. Temperamento pacífico: Temperamentologia; Homeostático.
15. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.

TRABALHAR COM A PAZ É ESTAR OMBRO A OMBRO
COM CONSCIÊNCIAS MAIS LÚCIDAS, EM CRESCENTE
APRENDIZADO. A DINÂMICA GRUPAL PRÓ-PACIFICARIUM
OTIMIZA AMBIENTE PARAPEDAGÓGICO RECINOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui motivação em participar nas tarefas libertárias em prol da paz consciencial? Quais atitudes pró-pacifismo adota no dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. Baima, César; Antropoceno: Uma Força Planetária; O Globo; Jornal; Diário; S.A / S.N.; Seção: Sociedade; Rio de Janeiro, RJ; 14.01.16; página 22.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 5 a 1.579.
3. Wong, Felix; A Paz na Era Consciencial; Anais do II Encontro Internacional da Paz: Reflexões Conscienciológicas (Pacifismologia); 18-21.04.15; Saquarema, RJ; Homo Projector; Revista Semestral; Vol 2, N.1; Saquarema,
RJ; Janeiro-Junho, 2015; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2015;
páginas 12 a 22.

F. W.
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DINÂMICA

INTERASSISTENCIAL DE PARACIRURGIA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia é a atividade grupal, semanal, com vistas à instalação de campo bioenergético cujo materpensene é a cirurgia invisível, sob
a responsabilidade de epicon lúcido e impulsionada pelo sinergismo voluntários ectoplastas–amparadores técnicos em ectoplasmia paracirúrgica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra dinâmica deriva do idioma Grego, dynamikós, ―poderoso; forte;
potente; eficaz‖, conexo a dynamis, ―forca; poder; capacidade‖, difundido através do idioma
Francês, dynamique. Apareceu no Século XIX. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter,
―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim,
assistentia, ―ajuda; socorro‖. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição para vem do idioma Grego, para, ―por intermédio de; para além de‖. O termo cirurgia deriva do idioma Latim,
chirurgia, ―cirurgia; medicina operatória‖, e este do idioma Grego, kheirourgía, ―ação de trabalhar com as mãos; trabalho manual; prática de alguma profissão ou determinada Arte; operação
cirúrgica‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. DIP. 2. Dinâmica da paracirurgia. 3. Campo bioenergético semanal
paracirúrgico. 4. Prática bioenergética grupal paracirúrgica. 5. Atividade regular de assistência
paracirúrgica.
Neologia. As 3 expressões compostas Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia, Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia inicial e Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia decenal são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Dinâmica da Megafraternologia. 2. Dinâmica da tenepes planetária.
3. Atividade semanal do completismo verbetográfico.
Estrangeirismologia: a scholarship da interassistência; o know-how interassistencial;
o rapport profissional facilitando a interassistência; o modus operandi da auto e heteropesquisa;
os feedbacks corroborando os resultados; a força das constatações in loco; os parafenômenos,
a priori, evidentes e irrefutáveis; a relevância dos registros auto e heteropesquisísticos nas constatações a posteriori.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à prática interassistencial da paracirurgia.
Megapensenologia. Eis, 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ectoplasma: matéria-prima paraterapêutica. Ectoplasmia: propugnáculo interassistencial. Doação ectoplásmica: interassistência. Dogmatismo não! Autodiscernimento. Qualifiquemos nossa interassistência.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas relativas ao tema: – “Paracirurgia. Obviamente,
em alguns casos, a Paracirurgia supera a Medicina.” ―É impraticável e irracional tentar explicar
a paracirurgia sob o ponto de vista da crença e da religiosidade, pois a cura ocorre também no
vegetal e nos pré-humanos não dotados de fé. Os fanáticos religiosos sofrem obtusidade e têm carência de refletir sobre os fatos e parafatos concretos, racionais e lógicos‖. ―Quem deseja entender
os fenômenos da paracirurgia não pode abdicar do autodiscernimento. O mais sério nas ocorrências da paracirurgia é a intensidade positiva da qualidade da sessão de ectoplasmia‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; o holopensene grupal da Interassistenciologia; o holopensene do parapsiquismo sadio; a pensenidade autocrítica; o materpensene da pesquisa parapsíquica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-
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de; a grupopensenidade harmoniosa; o holopensene propício à atuação de equipexes técnicas em
paracirurgia.
Fatologia: a Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia; a disponibilidade assistencial
grupal; a assistência técnica grupal, semanal; a prática assistencial presencial e a distância; o abertismo autopesquisístico; a utilização de planilhas não indutivas, para registro das percepções;
a discrição do assistente quanto ao microuniverso do assistido; o detalhe elucidativo; a capacidade
cognitiva de auto e heterointerpretação; as descrições semelhantes feitas por diferentes pessoas;
o confronto entre as diversas mundividências; o cosmograma corroborando os achados ou informações; o aprimoramento assistencial decorrente da primeira década de prática semanal, sendo
base para a Pré-Intermissiologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a movimentação
básica das energias (MBE) favorecendo a ampliação do campo bioenergético interassistencial;
o emprego rotineiro da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a formação do campo bioenergético coordenado por equipex técnica em ectoplasmia; o energossoma do epicon atuando na
sustentação do campo em função da flexibilidade holocracral; a interrelação assistencial equipin-equipex; os parabastidores da teática interassistencial favoráveis à autopesquisa; a conexão energossoma-mentalsoma possibilitando a expansão dos atributos mentaissomáticos; a paracaptação
de neoideias; a percepção de parafenômenos específicos relatados por diferentes pessoas; a composição paracenográfica; o paraenredo; o parapsicodrama enquanto recurso paradidático; os acoplamentos energéticos favorendo a identificação dos nódulos mnemônicos traumáticos; a identificação das paracicatrizes; o holochacra da conscin ectoplasta servindo de molde homeostático no
processo da interassistência; os aparelhos extrafísicos favorecendo a dinamização do processo paracirúrgico; o parainvestimento da equipex na atuação ombro a ombro com a equipin; a Dinâmica
Interassistencial de Paracirurgia funcionando aos moldes de para-hospital na assistência a consciexes enfermas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o parassinergismo epicon–conscins participantes–equipex técnica em
ectoplasmia enquanto sustentáculo de apoio à interassistência multidimensional; o sinergismo paraevidenciação (insight)-intersubjetivação (confrontação) corroborando a assistência realizada.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); a teática do princípio da interassistencialidade multidimensional; o princípio do ominiquestionamento pesquisístico; o princípio da acuidade nas autoparapercepções; o princípio da perseverança no registro das autoparapercepções;
o princípio racional de não ir contra os parafatos; o princípio profilático de não deixar para
amanhã a assistência a ser realizada hoje.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) corroborando a autodisponibilidade assistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) dos participantes ativos da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia.
Teoriologia: a teoria da utilização da ectoplasmia em práticas interassistenciais; a teática da interassistência multidimensional; as teorias da Metodologia Científica aplicadas às pesquisas da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia.
Tecnologia: a técnica do relaxamento progressivo; a potencialização do fluxo de energias visando realizar desbloqueios no psicossoma pelo emprego da técnica da assimilação profunda entre acoplador e consciência assistida (acoplamento paracirúrgico); a técnica do arco voltaico craniochacral objetivando os desbloqueios encefálicos; a técnica da concisão no registro
dos parafatos, na planilha de pesquisas; as técnicas paracirúrgicas empregadas em centros espíritas, com base em dogmas.
Voluntariologia: os participantes voluntários presenciais e a distância, doadores de
ectoplasmia; os voluntários da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB).
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Ectoplasmologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos da ectoplasmia nas assistências paracirúrgicas; os efeitos da paracirurgia descritos em relatos de assistidos a distância; a alternância das funções da Escala de
Treinamento Interassistencial da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia enquanto efeito
qualificador do voluntariado.
Neossinapsologia: a postura científica das abordagens parafenomênicas contribuindo na
formação de neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo acoplador paracirúrgico–doador; o ciclo
doador-energizador; o ciclo assistido a distância–doador presencial; o ciclo monitor-coordenador; o ciclo assistente intrafísico–amparador de função; a linha de coerência dos papeis e parapapéis assumidos no ciclo da interassistência.
Enumerologia: a MBE; a ampliação do campo bioenergético; os acoplamentos paracirúrgicos; o paraacolhimento dos assistidos; os efeitos físicos; as parapercepções individuais; os
desbloqueios energéticos. A planilha não indutiva; os registros paraperceptivos; a coincidência
dos feedbacks no debate grupal; os pedidos de paracirurgia; os relatórios dos assistidos a distância; o cotejo das evidências nas pesquisas; o parapercepciograma.
Binomiologia: o binômio cirurgião-paracirurgião; o binômio (dupla) doador-receptor;
o binômio evidência-paraevidência; o binômio paravivência-pararrealidade; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio percepção-parapercepção; o binômio autexperimentação parapsíquica–essência parafenomênica.
Interaciologia: a peculiaridade da interação cenário intrafísico–cenário extrafísico contribuindo nas interassistências; a interação equipin–equipex técnica em ectoplasmia; a interação
planilha de pesquisa–relatório do assistido–relatório do assistente; a interação equipe presencial–doadores a distância; a interação Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia–Laboratório da
Ectoplasmologia–Rede Interassistencial a Distância; a passividade lúcida enquanto ferramenta
eficiente nas interações energossoma da conscin–psicossoma da consciex; a expansão da energosfera pessoal possibilitando a interação acoplador-assistido-equipex.
Crescendologia: o crescendo psicossoma bloqueado–psicossoma liberado; o crescendo
assistência paracirúrgica–liderança intermissiva.
Trinomiologia: o trinômio assistencialidade-fenomenalidade-pesquisa constituindo pilar de trabalho da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia; o trinômio disciplina-registro-pesquisa favorecendo o resultado grupal das heteropesquisas; o trinômio autodisciplina–autodisponibilidade–autoconfiabilidade interconsciencial; o trinômio disponibilidade–perseverança–heteroconfiança multidimensional.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up;
o polinômio bioenergia-fitoenergia-geoenergia-hidroenergia contribuindo nas paracirurgias.
Antagonismologia: o antagonismo intenção de interassistir / intenção de autassistir-se;
o antagonismo amparador de função / guia amaurótico; o antagonismo clariaudiência / alucinação auditiva; o antagonismo olorização extrafísica / odor intrafísico; o antagonismo percepção
intrafísica / percepção extrafísica; o antagonismo interpretação com base em fatos ou parafatos
(criticidade) / achismo (credulidade); o antagonismo detalhe significativo / descrição insignificante; o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas.
Paradoxologia: o paradoxo da solidez da paraperceptibilidade sutil; o paradoxo da
passividade alerta.
Politicologia: a assistenciocracia; a meritocracia; a parapsicocracia (Cognópolis);
a conscienciocracia; a democracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na qualificação da interassistência ectoplásmica.
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Filiologia: a assistenciofilia; a pesquisofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a parafenomenofilia; a mentalsomatofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação da parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial, desfavorável às práticas de qualquer trabalho parapsíquico.
Maniologia: a mania de querer ser assistido ao invés de querer assistir; a mania de julgar
a paracirurgia igual a ―passe energético‖; a mania de banalizar o pedido de paracirurgia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a interassistencioteca; a experimentoteca; a energoteca; a parafenomenoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Ectoplasmologia;
a Parafenomenologia; a Metodologia; a Paratecnologia; a Parafatuisticologia; a Holossomatologia; a Pesquisologia; a Consciencioterapia; a Autoconscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ectoplasta; a equipe de energizadores; as consciexes operosas; as
consciexes técnicas em ectoplasmia; a equipex de paracirurgia; a equipin de apoio; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o epicon; o monitor; o recepcionista; o orientador aos visitantes;
o energizador dos visitantes; o energizador; o cronometrista; o acoplador; o doador; o projetor;
o visitante; o solicitante de paracirurgia à distância; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico de função; o assistente; o assistido; o observador; o coordenador; o prevenido; o vigilante;
o sentinela; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o exemplarista; o planejador;
o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o homem de ação.
Femininologia: a epicon; a monitora; a recepcionista; a orientadora aos visitantes;
a energizadora dos visitantes; a energizadora; a cronometrista; a acopladora; a doadora; a projetora; a visitante; a solicitante de paracirurgia à distância; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de função; a assistente; a assistida; a observadora; a coordenadora; a prevenida; a vigilante; a sentinela; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a exemplarista; a planejadora; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens paraperceptivus;
o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia inicial = a então designada
Dinâmica Interassistencial Holossomática (Ano-base: 2006), quando foram realizadas as primeiras pesquisas das auto e heteropercepções, porém sem a definição do materpensene; Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia decenal = a consolidada na primeira década de prática, com
a continuidade das pesquisas não indutivas levando à identificação de mais de 50 sinais de ectoplasmia e a identificação do materpensene (Ano-base: 2016).
Culturologia: a cultura da prestação de assistência multidimensional.
Objetivos. Sob a ótica da Omnipesquisologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 10
objetivos da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia listados a seguir:
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01. Autocriticológico. Incentivar a criticidade paraperceptiva dos participantes através
do debate e confrontação dos registros realizados durante os experimentos.
02. Grafopensenológico. Instigar os participantes a produzirem gescons sobre as pesquisas pessoais ou temas de interesse dentro do materpensene da dinâmica.
03. Liderológico. Qualificar os voluntários para atuarem com eficiência no papel de
epicentro da função desempenhada.
04. Macroassistenciológico. Oportunizar às conscins participantes a atuação na condição de minipeças dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, mediante a doação de ectoplasma para a realização de paracirurgias.
05. Metodológico. Contribuir para o desenvolvimento de metodologias pesquisísticas
nas especialidades Ectoplasmia e Paracirurgia.
06. Neoverponológico. Propiciar ambiente favorável à captação de neoverpons.
07. Paraepistemológico. Favorecer ao estudo da realidade parafactual (evidenciação
/ paraevidenciação) capaz de fundamenar o conhecimento em Ectoplasmologia Interassistencial.
08. Parapercepciológico. Ampliar as parapercepções grupais como decorrência natural
do processo da assistência multidimensional.
09. Parassemiológico. Buscar a interpretação dos traços, sinais e sintomas (Sintomatologia), apresentados pela conscin ectoplasta, visando favorecer a homeostasia holossomática.
10. Paratecnológico. Disponibilizar, à equipex, ambiente adequado à aplicação paratecnológica, com vistas à qualificação do trabalho interassistencial a ser realizado.
Efetibilidade. O campo bioenergético da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia
favorece a ocorrência de inúmeras assistências a exemplo das 10, listadas em ordem alfabética:
01. Alívio de angústia intraconsciencial.
02. Assistências institucionais.
03. Assistências parainstitucionais.
04. Auxílio à primeira e segunda dessomas.
05. Desassédio ambiental.
06. Desassédio consciencial.
07. Desbloqueios energéticos.
08. Despertamento extrafísico.
09. Paracirurgia.
10. Resgates extrafísicos.
Heteropesquisa. As planilhas distribuídas em cada dinâmica são recolhidas ao final para
posterior análise e, representam importante ferramenta de pesquisa, para a conscin interessada na
qualificação parapsíquica e consequente autoconhecimento dos potenciais e / ou lacunas. Sob
a ótica da Taxologia, os relatos podem ser catalogados em 4 categorias, listadas em ordem alfabética:
1. Energossomáticos: as percepções energéticas e / ou fenomênicas; as sensações parafisiológicas.
2. Mentaissomáticos: as ideias ou insights captados; as informações sobre o atendimento realizado; os psicodramas paradidáticos.
3. Psicossomáticos: as emoções decorrentes do acoplamento com as consciências assistidas.
4. Somáticos: as sensações fisiológicas.
Posturas otimizadoras. Sob a ótica da Holomaturologia, sugere-se, por exemplo, 13
posturas ou condições ideais para o aproveitamento máximo da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia, seja na condição de participante fixo, eventual ou visitante, listadas em ordem alfabética:
01. Abertismo consciencial: a inclinação à neofilia.
02. Acalmia íntima: o cultivo da eutimia.
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03. Antidogmatismo: a insubordinação aos misticismos e às verdades insofismáveis.
04. Autocrítica cosmoética: o exame minucioso de fatos e parafatos com base no
autojuízo crítico.
05. Autopesquisa: a manutenção do foco na autopesquisa e autorrecins.
06. Bom humor: a postura autodesassediadora, incondicional.
07. Destemor paraperceptivo: a intrepidez assistencial.
08. Disponibilidade: a assistência ao outro ao invés da autassistência.
09. Higidez pensênica: a ortopensenidade; a linearidade pensênica.
10. Pontualidade: a profilaxia do descaso com a equipex.
11. Prestimosidade: a doação energossomática para a assistência necessária.
12. Senso de grupalidade: a teática da minipeça útil ao invés de maxipeça egoica.
13. Sustentabilidade: o cultivo da resistência energética; a prática da desassim.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
02. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
03. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Conscin ectoplasta: Ectoplasmologia; Neutro.
05. Dinâmica parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
06. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Ectoplasma: Energossomatologia; Neutro.
08. Efeito da ectoplasmia: Ectoplasmologia; Neutro.
09. Fenomenologia Holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
10. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Kit de dinâmica parapsíquica: Organizaciologia; Neutro.
12. Laboratório conscienciológico da Ectoplasmia: Energossomatologia; Homeostático.
13. Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
14. Parapercepciograma: Parapercepciologia; Neutro.
15. Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.

AS CONSCINS VOLUNTÁRIAS ATUANTES NA DINÂMICA
INTERASSISTENCIAL DE PARACIRURGIA PODERÃO TER,
QUIÇÁ, ALOCALIBILIDADE NOS PERÍODOS INTERMISSIVOS
VINDOUROS, EM EQUIPEXES TÉCNICAS EM ECTOPLASMIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante o emprego da ectoplasmia
com vistas à recomposição holossomática possível a outras consciências? Qual tem sido a autocontribuição nesse sentido? Já participou ou participa da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia?
Bibliografia Específica:
1. Fior, Celso Roberto; Manual de apoio à Dinâmica Interassistencial de paracirurgia (DIP); Folheto; revisores Ivelise Vicenzi & Neida Cardozo; 22 p.; 8 seções; 30 enus.; 1 ilus.; 1 tab.; alf.; 29 x 20,5 cm; espiralado; Edição do
Autor; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro, 2015; páginas 8 e 18.
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2. Leite, Hernande; Parapercepções em um Campo Assistencial Holossomático; Artigo; II Jornada de Parapercepciologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 9; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 40 enus.; 1 tab.; 3 refs.; 1 anexo; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 305 a 317.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.211.
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DINÂMICA PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Dinâmica Parapsíquica é a atividade grupal realizada em horário e local
fixos, semanalmente, objetivando o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, do epicentrismo
consciencial, do auto e heterodesassédio, da hiperacuidade consciencial e da interassistencialidade multidimensional teática, mediante aplicação de técnicas bioenergéticas, sob a responsabilidade do epicon.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra dinâmica deriva do idioma Grego, dynamikós, ―poderoso; forte;
potente; eficaz‖, conexo a dynamis, ―força; poder; capacidade‖, difundido através do idioma
Francês, dynamique. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O vocábulo psíquica provém igualmente do
idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma‖, de psykhé, ―alma,
como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Grupo de desenvolvimento regular do parapsiquismo. 2. Desenvolvimento parapsíquico grupal de periodicidade regular. 3. Grupo regular de mobilizações energossomáticas. 4. Exercícios bioenergéticos regulares em equipe. 5. Práticas parapsíquicas grupais
contínuas. 6. Dinâmica de evolução energossomática interassistencial. 7. Atividade prática de
desenvolvimento parapsíquico. 8. Grupo de Desenvolvimento do Parapsiquismo na Prática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo dinâmica:
adinâmica; autodinâmica; dinâmico; dinamismo; dinamização; dinamizada; dinamizado; dinamizadora; dinamizar; dinamizável; megadinâmica; minidinâmica; omnidinâmica; retrodinâmica.
Neologia. As 3 expressões compostas Dinâmica Parapsíquica, Dinâmica Parapsíquica
prática e Dinâmica Parapsíquica teórico-prática são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Atividade teórica sobre desenvolvimento parapsíquico. 2. Prática
parapsíquica individual. 3. Mobilizações energéticas realizadas em dupla. 4. Curso de campo parapsíquico. 5. Antievolução energossomática. 6. Atividade prática parapsíquica embasada na tacon. 7. Prática parapsíquica religiosa.
Estrangeirismologia: o rapport conscin-consciex; o checklist da monitoria; o feedback
dos participantes; os insights recebidos; o know-how parapsíquico; o upgrade da paraperceptibilidade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parapercepciologia Interassistencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Desperticidade exige esforço.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autexperimentologia; o holopensene grupal do
desenvolvimento parapsíquico; o materpensene cosmoético interassistencial; o holopensene desassediador; a pensenidade anticonflitiva; a higidez pensênica; a pensenidade aberta à aprendizagem; a pensenidade aberta à interação ideativa; a pensenidade analítica; a pensenidade autocrítica; a pensenidade multidimensional; a autopensenização atilada às realidades circundantes;
o holopensene da autopesquisa; os pensenes fraternos; os proexopensenes; a proexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a grupopensenidade harmoniosa.
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Fatologia: a Dinâmica Parapsíquica; a dinâmica técnica; a dinâmica prática; a dinâmica
interativa; a dinâmica assistencial; a dinâmica esclarecedora; a desenvoltura energossomática;
a repetição dos experimentos gabaritando o experimentador; os relatos das vivências pessoais; as
trocas de experiências; a assistência remota; a força presencial necessária para o trabalho; a interassistência grupal; as reconciliações; as reciclagens parapsíquicas; o surgimento de novos
epicons a partir das dinâmicas; o comprometimento com a equipex; o salão das dinâmicas; os experimentos das duplas evolutivas nas dinâmicas; a priorização do foco no paracérebro; a autocrítica; a passividade autolúcida; o aprofundamento das amizades; o desenvolvimento da heterocompreensão; os critérios de segurança necessários ao bom desempenho das práticas parapsíquicas
grupais; a diversidade de atividades na Dinâmica Bioenergética para Crianças e Adolescentes de
acordo com o perfil dos participantes; o Curso Dinâmica Assistencial Parapsíquica (CEAEC);
o Curso da Desperticidade; o Curso Desbloqueio Energofisiológico; os debates teáticos das dinâmicas; o estudo dos testes do tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, das perguntas do
Conscienciograma e dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia nos debates da Dinâmica
da Desperticidade.
Parafatologia: as parapercepções das energias do holochacra; as sutilezas das energias
conscienciais; as parapercepções das consciexes; as vibrações do estado vibracional (EV); as manobras bioenergéticas profiláticas; as autorretrocognições; a memória extrafísica; as assimilações
energéticas antipáticas; a heterassedialidade; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desassédio; a realidade interdimensional; o vislumbre da autoconscientização da multidimensionalidade; a descoincidência dos veículos de manifestação consciencial; as projeções conscienciais lúcidas; o extrapolacionismo parapsíquico; o paravínculo com a paraprocedência; a transfigurabilidade do psicossoma; a instalação do campo energético; a dimener; a limpeza das energias gravitantes; os banhos energéticos; a homeostase parapsíquica; a clarividência viajora vivenciada;
o acoplamento energético; a relação conscin-consciex e consciex-conscin evidenciada nas atividades das dinâmicas parapsíquicas; os reencontros de conscins e consciexes; o acoplamento com
a equipex; os resgates de consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação-continuísmo aplicado ao desenvolvimento do autoparapsiquismo; o sinergismo holopensene grupal–holopensene pessoal; o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo epicon-equipex; o sinergismo entre os experimentadores;
o sinergismo amizade humana–reencontro extrafísico; o sinergismo das associações de ideias.
Principiologia: o princípio teático da descrença; o princípio de causa e efeito; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio de
só por banca quem tem competência; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da convivialidade sadia; o princípio do aproveitamento máximo desta vida intrafísica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código do exemplarismo pessoal (CEP); o código das prioridades pessoais (CPP); o código das prioridades evolutivas; o código de conduta; a aplicação teática do código da megafraternidade.
Teoriologia: a teática multidimensional; a teoria da atração dos afins; a teoria das
energias gravitantes; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da autossuperação
evolutiva; a teoria da usina consciencial; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais.
Tecnologia: a técnica da assepsia energética; a técnica da assim-desassim; a técnica da
desassedialidade; as técnicas de circulação de energias; a técnica da megaeuforização; a técnica
da soltura energossomática; a técnica da tábula rasa; as técnicas dos desbloqueios chacrais;
a técnica de viver multidimensionalmente; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas
projetivas; a técnica do irrompimento do energossoma; a técnica do revezamento interassistencial; a técnica do encapsulamento.
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da projetabilidade lúcida; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Desassediologia.
Efeitologia: o efeito abridor de caminhos do pioneirismo evolutivo; o efeito imediato da
atuação das ECs; o efeito patológico do desequilíbio das ECs; os efeitos homeostáticos do EV; os
efeitos evolutivos da homeostase holossomática; os efeitos evolutivos do holopensene cosmoético; os efeitos das afinidades reatualizadas; os efeitos do restringimento intrafísico do soma;
o efeito concreto das paracirurgias invisíveis; o efeito halo da autodesassedialidade; a eliminação do efeito nocivo das conseneres; o efeito da perseverança nos trabalhos assistenciais; o efeito do parapsiquismo lúcido na vida da conscin intermissivista.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses parapsíquicas; as parassinapses a partir
da atuação do paracérebro; o efeito das sinapses na criação de novas técnicas ou novas dinâmicas.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo dos extrapolacionismos parapsíquicos.
Binomiologia: o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio Paragenética-Genética; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio conscin-consciex; o binômio ação-reação;
o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio doação-recepção; o binômio realidade-imaginação; o binômio fatos-parafatos; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio simpatia-sinergia; o binômio equipex-equipin; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio autesforço-persistência.
Interaciologia: a interação parafenomenológica animismo-parapsiquismo; a interação
amparador-amparando; a interação assediado-assediador; a interação cérebro-paracérebro;
a interação paracérebro da conscin–paracérebro da consciex; a interação realidade-pararrealidade; a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Crescendologia: o crescendo evolução parapsíquica pessoal–evolução parapsíquica
grupal; o crescendo visitante-participante-assistente-epicon; o crescendo assistido-assistente.
Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio passado-presente-futuro;
o trinômio acolhimento–orientação–encaminhamento de consciexes por parte dos amparadores;
o trinômio irrompimento do energossoma–irrompimento do psicossoma–irrompimento do paracérebro.
Polinomiologia: o polinômio autodomínio bioenergético–autoparapsiquismo lúcido–autoconscientização multidimensional–interdependência evolutiva; o polinômio flexibilidade holopensênica–imaginação racional–parapsiquismo–criatividade evolutiva; o polinômio captação-reflexão-conclusão-aplicação; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio
vontade-decisão-determinação-sustentação; o polinômio estado vibracional–acoplamento–arco
voltaico–megaeuforização; a saúde consciencial avaliada no polinômio soma vigoroso–energossoma desbloqueado–psicossoma serenizado–mentalsoma límpido.
Antagonismologia: o antagonismo desafeição / reconciliação.
Paradoxologia: o paradoxo da evolução ser individual, mas ser catalizada pelo grupo;
o paradoxo do assistente ser o primeiro assistido.
Politicologia: a parapsicocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei das afinidades interconscienciais; a lei do carma; as leis da grupalidade; a lei de causa e efeito; a lei da sincronicidade; as leis da fenomenalidade; as leis da interassistencialidade.
Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a energofilia; a evoluciofilia.

8688

Enciclopédia da Conscienciologia

Fobiologia: a ausência da tanatofobia; a ausência da xenofobia.
Mitologia: a desmitificação dos parafenômenos; a desmitificação da dessoma.
Holotecologia: a experimentoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; a projecioteca; a energoteca; a parafenomenoteca; a interassistencioteca;
a heuristicoteca; a despertoteca; a psicossomatoteca; a epicentroteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Experimentologia;
a Pesquisologia; a Bioenergética; a Dessomatologia; a Energossomatologia; a Conviviologia;
a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; a conscin aglutinadora; a conscin atacadista; a conscin comprometida; a conscin semperaprendente; a conscin-cobaia;
a equipe de pesquisadores da Parapercepciologia; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a personalidade técnica; a consciex assistida; a consciex satélite; a conscin
esponja.
Masculinologia: o epicon; o abridor de caminhos; o exemplarista; o apoiante; o facilitador; o energizador; o assistente; o parapsiquista; o professor; o acoplamentista; o assimilador
energético; o parapercepciologista; o projetor; o conscienciólogo; o monitor; o voluntário; o redator; o digitador; o experimentador; o intermissivista; o participante; o visitante; o cético otimista
cosmoético (COC); o escritor; o autorando; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a epicon; a abridora de caminhos; a exemplarista; a apoiante; a facilitadora; a energizadora; a assistente; a parapsiquista; a professora; a acoplamentista; a assimiladora
energética; a parapercepciologista; a projetora; a consciencióloga; a monitora; a voluntária; a redatora; a digitadora; a experimentadora; a intermissivista; a participante; a visitante; a cética otimista cosmoética; a escritora; a autoranda; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens despertus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: Dinâmica Parapsíquica prática = a focada prioritariamente no desenvolvimento da energossomaticidade, das sinaléticas e da paraperceptividade através de campos parapsíquicos exclusivamente bioenergéticos; Dinâmica Parapsíquica teórico-prática = a focada prioritariamente no desenvolvimento da intraconsciencialidade e da intelectualidade através de debates sobre temáticas afins à Parapercepciologia, antes ou depois das práticas bioenergéticas nos
campos parapsíquicos.
Culturologia: a cultura das Dinâmicas Parapsíquicas na CCCI.
Taxologia. Relativo à Autocriativologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 Dinâmicas Parapsíquicas inéditas realizadas, repetidamente desde 2003, por mais de 1.000 conscins
(Ano-base: 2009), no Campus CEAEC e demais Instituições Conscienciocêntricas (ICs):
01. Arco voltaico. Dinâmica de Desenvolvimento do Arco Voltaico Craniochacral.
02. Autencapsulamento. Dinâmica do Autencapsulamento Energético.
03. Campo. Dinâmica da Percepção do Campo Energossomático.
04. Clarividência. Dinâmica da Clarividência Facial.
05. Encapsulamento. Dinâmica do Círculo do Encapsulamento.
06. Energoduto. Dinâmica do Energoduto Interassistencial.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
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Epicentrismo. Dinâmica de Desenvolvimento do Epicentrismo.
EV. Dinâmica do EV Compartilhado.
Heterodesassédio. Dinâmica do Heterodesassédio Holossomático.
Heteroscopia. Dinâmica da Heteroscopia Assistencial.
Ideativa. Dinâmica da Autoconscientização Ideativa.
Projeção. Dinâmica da Projeção Estimulada.
Revezamento. Dinâmica do Revezamento Interassistencial.
Sondagem. Dinâmica da Sondagem Holossomática.

Ocorrências. Eis, em ordem alfabética, listagem com 21 sensações, parapercepções, parafatos ou parafenômenos vivenciados pelos participantes da CCCI nas Dinâmicas Parapsíquicas
realizadas no Campus CEAEC, registrados pela equipe de monitores e compilados por pesquisadores conscienciólogos (Ano-base: 2011):
01. Acoplamento: facilidade para acoplar; percepção de acoplamento com conscins
e consciexes; assimilação simpática (assim); desassimilação simpática (desassim); semipossessão
benigna de consciexes.
02. Bioenergias: expansão das energias; espraiamento das energias; vibração das energias; circulação das energias; fluxos de energias; fluxos verticais das energias; fluxos intermitentes de energias; fluidez das energias; energia pulsante; potencialização das energias; energias centrípetas; energia em blocos; energias em camadas; sutileza das energias; circulação de energias
entre chacras específicos; ondas de energias; distinção entre padrões energéticos.
03. Campo: pulsação do campo; intensificação do campo; assentamento do campo; alteração do campo; movimentação no campo; campo gelado; campo gelatinoso; campo semipalpável; campo suave; campo homogêneo; campo sereno; campo agradável.
04. Chacras: percepção dos chacras; pulsações dos chacras; desbloqueio de chacras;
ativação de chacras; movimentação dos chacras; circulação dos chacras; equilíbrio de chacras.
05. Clariaudiência: ampliação da percepção auditiva; vozes; raps; sons de estouro; ausência de som.
06. Clarividência: maior amplitude do campo visual; visualização de névoa; visualização de dimener; vizualizações de luminosidades extrafísicas; visualização de mudança de coloração; visualização de imagens; visualização de cenários; visualização de paisagens; visualização
de auras; visualização das energosferas das conscins; visualização de movimentação somática dos
colegas; visualização dos colegas como se fossem transparentes; visualização como se fosse em
efeito negativo de foto; sensação de aumento e diminuição do tamanho físico do colega; alteração
de cores e formas; clarividência viajora; transfigurações nos rostos das conscins; heteroscopia;
ampliação da percepção visual do ambiente; flashs no ambiente; desaparecimento de conscin.
07. Consciexes: percepção da atuação de equipex; percepção de consciências extraterrestres; desassédio interconsciencial; resgate de consciexes; consciexes levadas pela equipex; percepção de estar sendo observado por plateia; rapport com equipex; telepatia com consciex.
08. Ectoplasmia: produção de ectoplasma; exteriorização de ectoplasma pelas cavidades somáticas; fenômenos de efeito físico.
09. Energossoma: ampliação da psicosfera; exteriorização de energias por várias partes
do energossoma; banhos energéticos; sensação de vácuo no encapsulamento; desintoxicação energética; autopercepção do energosfera; balonamento; repercussões no energossoma; sensação de
abraço energético; exteriorizações involuntárias; soltura energossomática; ampliação da capacidade de mobilizar energias; ampliação da capacidade de autodefesa energética; desenvolvimento da
ausculta energossomática; autossustentação energossomática; desenvolvimento da passividade
perante energias sutis; revigoramento energossomático; ampliação das parapercepções; chuveirada bioenergética; psicometria.
10. Estado vibracional: instalação mais acelerada do EV; percepção mais acentuada do
EV; nitidez da percepção da circulação das energias até a instalação do EV; EV espontaneo;
qualificação do EV.
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11. Holossoma: higidez pensênica; homeostase holossomática; sensação momentânea
de domínio holossomático; autoconscientização multidimensional.
12. Insigth: ideia de recuperação de cons; ideias sobre gescons; ideia de estar sendo isca
consciencial; ideia para mobilizar energias de determinada maneira; ideia de tema de pesquisa;
ideia de tarefa a realizar; ideia de Curso Intermissivo; ideia de assistência; esclarecimento sobre
questões pessoais; esclarecimento quanto à ajustes de proéxis; captação de ideias inatas; transmissão de ideias pontuais.
13. Intraconsciencialidade: pacificação íntima; bem-estar psicofisiológico; introspecção; sentimento de fraternidade; acalmia; inconflitividade intraconsciencial; sentimento de autoconfiança; ausência de intrusões pensênicas; senso de doação; tábula rasa; ampliação da automotivação; senso de responsabilidade; autoconvicção quanto à resolução de problemas pessoais; júbilo mental íntimo; euforin; primener; noção da real autoconsciencialidade; retilinearidade pensênica; senso de interassistencialidade; desenvolvimento do epicentrismo consciencial; senso de retribuição; senso de companheirismo e amizade com colegas intermissivistas; senso de acolhimento interconsciencial; sensação de aconchego; superação da tanatofobia; estímulo à projeção consciente; desenvolvimento do hábito projetivo.
14. Mentalsoma: melhoria da concentração mental; perda da noção temporal e espacial;
clareza mental; ampliação da atenção; ampliação da lucidez consciencial; intensificação da associação de ideias; divisão da atenção; aumento da hiperacuidade.
15. Olorização: percepção de odores agradáveis ou desagradáveis no ambiente.
16. Paracirurgia: sensação de padrão de atendimento médico; ocorrência de paracirurgia; presença de paramédicos; holopensene hospitalar; paradiagnóstico; odor hospitalar.
17. Paratecnologia: percepção de acoplamento de parequipamentos; visualização de
paratecnologia; eletrodos ativando chacras; sensação de máquinas acopladas à paracabeça.
18. Psicossoma: descoincidências parciais e total do psicossoma; reconsciência parcial
e / ou total do psicossoma; sensação de expansão de partes do psicossoma; sensação de leveza;
sensação de deslocamento somático; elongação de paramembros; sensação de instabilidade do
psicossoma; sensação de estar flutuando acima do soma; sensação de se estar em outro local;
rotação do psicossoma.
19. Retrocognição: lembranças do Curso Intermissivo; retrocognição de vidas anteriores; compreensão da paragenética; sensação de déjà vu.
20. Sinalética: ativação e identificação de sinalética energética e parapsíquica.
21. Soma: aceleração cardíaca; aumento da circulação sanguínea; pulsação ou latejamento de partes do corpo; aceleração do processo digestivo; tremores; mioclonias; pinicamentos;
ardências; agulhadas; corizas; piscadas involuntárias; relaxamento muscular; fluidez respiratória;
desbloqueio respiratório; salivação; tremor nas pálpebras; amortecimento somático; sensação de
corpo-fole; movimentação ocular involuntária; pressão nos olhos; lacrimejamentos; sonolência;
bocejo; tremor; prurido; zumbido no ouvido; transpiração; movimentação involuntária de membros; sensação de dor e posterior alívio; sensação de estar caindo; sensação de ouvido entupido;
sons intracranianos; sensação como se o tampo da cabeça estivesse aberto; sensação de massagem
no interior da cabeça; sensação de rotação devido à oxigenação cerebral; melhoria da disposição
física geral; sensações térmicas de calor ou frio em partes ou todo o soma; sensação como se estivesse anestesiado e de ter se tornado transparente; sensação de aragem no corpo; sensação de
ondas elétricas percorrendo partes ou todo o corpo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomátologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Dinâmica Parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; Homeostático.
02. Autocomprovação energossomática: Paracogniciologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo paraproxêmico: Parapercepciologia; Neutro.
Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
Teto parapsíquico: Autoparapercepciologia; Neutro.

AS DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS SÃO RECURSOS TRANSCENDENTES E INTERASSISTENCIAIS DE APRIMORAMENTO
ENERGOSSOMÁTICO, BASE PARA A AUTODESENVOLTURA
DA AUTO E HETERODESASSEDIALIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de alguma Dinâmica Parapsíquica?
Qual o nível de interação assistencial obtido?
Bibliografia Específica:
1. Gonçalves, Moacir; & Paludo, Jackeline; Grupo de Desenvolvimento do Parapsiquismo na Prática; Artigo; I Jornada de Parapercepciologia; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 3; 7 enus.; 2 fotos; 2 ilus.; 17 relatos;
4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2002; páginas 92 a 99.
2. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD-ROOM; 14 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técnicas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 9 a 293.
3. Idem; Dinâmicas Parapsíquicas do CEAEC: Histórico e Estatística de 2003 a 2009; Artigo; III Jornada
das Dinâmicas Parapsíquicas & I Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13;
N. 4; 3 enus.; 22 tabs.; 2 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2010; páginas 247 a 262.
4. Idem; Parapsiquismo e Desperticidade; Artigo; I Jornada da Despertologia; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; 22 enus.; 2 ilus.; 14 relatos; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 78 a 89.
5. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 172.
6. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 23 e 45.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 263, 264, 300, 303, 305, 307, 342, 577, 580, 584, 585, 587 e 607.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 153, 155,
222, 237, 241, 242, 273, 283, 320 a 322, 325, 327, 328, 341, 345, 352, 355, 395, 403, 432, 453, 480, 530, 538, 551, 570,
590, 644 e 735 a 748.

M. G.
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DINÂMICA

PARAPSÍQUICA CONSCIENCIOMÉTRICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica é a atividade bioenergética
grupal, semanal, aberta ao público, desenvolvida pelos voluntários da Associação Internacional
de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS), em horário e local fixos, sob a responsabilidade de epicentro consciencial lúcido, impulsionada pelo sinergismo das especialidades Conscienciometrologia-Parapercepciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra dinâmica deriva do idioma Grego, dynamikós, ―poderoso; forte;
potente; eficaz‖, conexo a dynamis, ―força; poder; capacidade‖, difundido através do idioma
Francês, dynamique. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O vocábulo psíquica provém igualmente do
idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma‖, de psykhé, ―alma,
como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Surgiu também no Século XIX. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição métrico deriva do idioma Grego, metrikós, ―métrico; relativo à medida de versos‖.
Sinonimologia: 1. Dinâmica da CONSCIUS. 2. Dinâmica Parapsíquica Conscienciometrológica.
Neologia. As 3 expressões compostas Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica, Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica inicial e Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica
consolidada são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Dinâmica da Energossomática. 2. Dinâmica Mentalsomática Parapsíquica pela técnica do Cosmograma. 3. Dinâmica da Paracirurgia.
Estrangeirismologia: o auditório Empathium do Mabu Interludium Iguassu Convention
na qualidade de conceptáculo à interassistencialidade; o checklist da dinâmica enquanto organizador profilático; os insights, as ideias de origem extrafísica orientando o trabalho interassistencial;
o network interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à teática interassistencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Aproveitemos os experimentos. Exemplificação: eloquência silenciosa.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Rede. O grande movimento de interassistencialidade, promovido pela Reurbanologia na Terra, tem instalada imensa rede de atividades extra e intrafísicas, onde cada setor mantém permanente intercomunicação de alta eficácia”.
2. “Transe. O melhor transe parapsíquico é aquele no qual a conscin passa da inconsciência absoluta à consciência também absoluta, no caso entrosada com a consciex amparadora interassistencial”.
Filosofia: o Abertismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal da Conscienciometrologia; o holopensene pessoal
da avaliação intraconsciencial; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene
grupal da maxifraternidade; o holopensene grupal do Universalismo; o holopensene grupal da in-

Enciclopédia da Conscienciologia

8693

terconfiança; o materpensene do aprendizado evolutivo por meio do trabalho de equipe; o holopensene da grupalidade; o holopensene da convivialidade sadia; o holopensene grupal da reurbanização; o holopensene grupal da sintonia fina com a equipe de amparadores (equipin e equipex);
a pensenidade do acolhimento fraterno; o holopensene dos Serenões; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene propício à atuação de equipexes técnicas em Paratecnologias Conscienciométricas.
Fatologia: a Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica; a organização física do trabalho compartilhado predispondo à interassistencialidade; a configuração técnica favorecendo ambiência à projeciometria e autorreflexão; as consignas; as pontoações anuais; as funções técnicas;
o rodízio dos voluntários nas funções; o manual de procedimentos técnicos; o comprometimento
grupal; o vínculo interassistencial; a priorização do atendimento ao experimentador de primeira
vez; a prática assistencial presencial e a distância; o despojamento da equipe da dinâmica se predispondo à assistência; a redução do egoísmo pela descentralização do ego; o autoortexemplarismo; o megafoco mentalsomático na evolução lúcida; o livro Conscienciograma, manual dos conhecimentos prioritários; a pergunta do Conscienciograma, sorteada semanalmente enquanto labcon pessoal e grupal favorecendo às associações, correlações e desdobramentos de autopesquisa;
o autodiscernimento quanto à tarefa do esclarecimento; o bem-estar pessoal, megatroféu da ação
interassistencial; o epicentrismo consciencial lúcido ratificando a condição evoluída da imperturbalidade ou da Equilibriologia; a síntese rápida e eficiente da consciencialidade alheia; a inquietação somática; os vícios imaginativos; a aferição pessoal do nível de conflituosidade; as dificuldades recíprocas; a constatação das autocrendices em confronto com o ego assistencial; o autenfrentamento com relação às apriorismoses dificultadoras da interassistência; a identificação do público-alvo assistível; o engajamento dos participantes, conscins e consciexes, no trabalho interassistencial a favor de todos; a imaginação domesticada; as metas pessoais e grupais; a autoconfiança
adquirida com a vivência do contínuo trabalho interassistencial semanal; a captação de neoverpons; o egocídio tabulando os atos no universo da megafraternidade; a eudemonia cosmoética;
o sentimento de gratidão pela oportunidade em participar do movimento reurbanológico interassistencial; a coerência dos papéis desempenhados na dinâmica; o aperfeiçoamento pessoal decorrente do trabalho assistencial semanal, enquanto alicerce para a Pré-Intermissiologia; a tranquilidade e autopacificação pelo paradever cumprido; o curso de campo Imersão em Conscienciometria.
Parafatologia: o rapport com os amparadores extrafísicos especialistas; a autovivência
do estado vibracional (EV) profilático otimizando o tempo consciencial; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal sendo aprimorada a cada experimento; a responsabilidade de todos os participantes na montagem de campo bioenergético; o campo de ectoplasmia favorecendo as autoparapercepções; a clarividência; a clariaudiência; o campo bioenergético homeostático resultante
das energias conscienciais (ECs) dos participantes intra e extrafísicos; o acesso às Centrais Extrafísicas; a monitoria extrafísica, conexão paracérebro-paracérebro ampliando a autopercuciência;
a autavaliação da melhor maneira de assistir durante os acoplamentos realizados; a dosificação da
ectoplasmia realizada pela equipex, de acordo com a demanda assistencial; a erudição parapsíquica predispondo à interassistência ostensiva; a holossomaticidade do epicentro lúcido atuando na
sustentação do campo consciencial interassistencial; a blindagem energética; a parapercepção
quanto à mudança do padrão do campo energético a cada assistido; os paraolhos clínicos superespecializados de atendimento e resgate de consciexes pela equipex; a intervenção paraterapêutica;
o autoparapsiquismo lúcido qualificando o atendimento às consciências (conscins e consciexes);
a cosmovisão parapercepciológica; as autodefesas cosmoéticas perante energias conscienciais tóxicas; a energodiálise; os parabanhos energéticos patrocinados pelos amparadores para o refazimento holossomático; a paracaptação de neoverpons; a paracerebralidade focada na assistencialidade atacadista; os parabastidores da teática interassistencial favoráveis à Autopesquisologia;
o reconhecimento do parapúblico; a crescente afinização com a equipex, amparadores técnicos no
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trabalho interassistencial avançado; a conexão energossoma-mentalsoma possibilitando a expansão dos atributos mentaissomáticos; a gratidão aos amparadores extrafísicos pela disponibilidade
assistencial; a certeza de estar em consonância com o Curso Intermissivo (CI); a paracenografia;
a Paraconscienciometrologia; o parapercepto; a psicometria acessando informações holobiográficas; os parafenômenos; o parainvestimento dos amparadores na atuação ombro a ombro com
a equipin; o senso maxiproexológico quanto ao trabalho interassistencial da reurbex; o favorecimento à superação de traumas de retrovidas; a amortização de débitos ego e grupocármicos; a satisfação íntima de fazer parte do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atenção-parapercepção; o sinergismo holochacral grupal; o sinergismo assistencial unindo as consciências; o sinergismo das equipes técnicas ajudando no desassédio pessoal, grupal e institucional; o sinergismo holopensene interassistencial–visão
traforista nas abordagens; o sinergismo entre os paracérebros afinizados; o sinergismo autoproéxis-maxiproéxis; o parassinergismo amparador–epicon–equipe técnica–conscins participantes
enquanto sustentáculo de apoio à interassistência multidimensional.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD); o princípio da grupalidade; o princípio das afinidades evolutivas; o princípio da reciprocidade; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio da assistência ininterrupta.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando os hábitos da conscin;
o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando os atos do grupo de conscins ou da instituição; a aplicação prática do código da megafraternidade.
Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria da seriéxis; a teoria dos reencontros interconscienciais; a teoria da complementariedade entre opostos; a teoria da atração entre afins;
a teoria da evocação extrafísica; a teoria dos Serenões.
Tecnologia: a técnica do acoplamento com o amparador; a técnica de pensar ao modo
de amparador; a técnica da mudança para melhor; a técnica de deixar a pessoa melhor; a técnica do acoplamento energético grupal; a técnica do solilóquio mentalsomático qualificado pela
autocosmoeticidade; a técnica da amizade e paramizade prolífica; as técnicas projetivas; as técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação; as paratecnologias.
Voluntariologia: os participantes voluntários presenciais e à distância doadores de
energias; os voluntários da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial catalisando a interassistencialidade; o voluntariado conscienciocêntrico conectando consciências
afins.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da
Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio
Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito gasolina azul da prática interassistencial; o efeito primener das autovivências parapsíquicas interassistenciais; o efeito halo assistencial da postura de amparador;
o efeito cipriene da alternância da escala de funções da Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica enquanto qualificador do voluntariado; o efeito pacificador da interassistência na dinâmica;
o efeito papaína; o efeito terapêutico promovido pela qualidade das autopensenizações homeostáticas; a autoconscientização quanto aos efeitos da autoortopensenidade na multidimensionalidade.
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Neossinapsologia: a reorganização de sinapses e parassinapses; o desenvolvimento das
neossinapses de entrosamento e engajamento interpares no exercício da grupalidade; o desenvolvimento de neossinapses de prontidão assistencial; as neossinapses resultantes do continuísmo
interassistencial; as neossinapses relativas à convergência energossomaticidade-mentalsomaticidade.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo assistente-assistido; o ciclo doador-energizador; o ciclo conscin coincidente–conscin descoincidente–conscin projetada; o ciclo alternante
vítima-algoz; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo assistente intrafísico–
–amparador de função.
Enumerologia: o receptivo; a orientação; a sala do EV; a câmara de autorreflexão;
a energização; o campo bioenergético conscienciométrico; o debate. A passividade lúcida; a descoincidência vígil; a semipossessão amparador-epicon; a energização; o paradiagnóstico; a recoincidência dos veículos de manifestação da consciência; o registro mnemônico.
Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio permeabilidade consentida–refratariedade assistencial; o binômio prestimosidade-companheirismo fortalecendo vínculos e paravínculos conscienciais; o binômio paradireito-paradever.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação conscin-consciex; a interação percepto-parapercepto; a interação fraternismo–cognição–comunex avançada.
Trinomiologia: o trinômio parapsiquismo-ectoplasmia-paragenética; o trinômio interprisão-vitimização-recomposição; o trinômio amortização evolutiva–recomposição grupocármica–reconciliação interconsciencial; o trinômio recin-ressignificação-gratidão; o trinômio conscienciometria-autoconscienciometria-heteroconscienciometria.
Polinomiologia: o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar; o polinômio
acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; o polinômio predisposição assistencial–
–paraperceptibilidade–amparabilidade–inspiração; o polinômio consciência-parapsiquismo-evolução-assistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo conflituosidade do assistido / serenidade do assistente; o antagonismo acriticidade / criticidade; o antagonismo antipatia / empatia.
Paradoxologia: o paradoxo consciência imortal–soma perecível; o paradoxo de o passado ser presentificado pelas energias ativando a holomemória no instante do reencontro entre
as consciências.
Politicologia: a democracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia; a lucidocracia; a autodiscernimentocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da atração dos afins; a lei da transparência;
a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei do maior esforço evolutivo no universo do parapsiquismo; a lei da seriéxis (ressomar e dessomar); as leis da Cosmoética.
Filiologia: a autopesquisofilia; a conscienciometrofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a mentalsomatofilia; a parafenomenofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: o medo de consciex; o medo do autenfrentamento; o medo de errar; a tanatofobia.
Sindromologia: a substituição da síndrome da dominação pela disponibilidade interassistencial tarística; a substituição da síndrome do oráculo pelo discernimento mentalsomático.
Mitologia: o mito da evolução sem esforço.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a conscienciometroteca; a convivioteca;
a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Paradireitologia; a Recinologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a isca humana consciente; a conscin doadora;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a equipex especializada em paratecnologias; a equipe técnica da apoio; o ser desperto; o ser interassistencial; o ser Serenão.
Masculinologia: o assistido; o assistente; o monitor; o participante; o agente retrocognitor; o jejuno; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o macrossômata; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o amparador extrafísico de codinome Glasnost; o amparador extrafísico Zéfiro.
Femininologia: a assistida; a assistente; a monitora; a participante; a agente retrocognitora; a jejuna; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a macrossômata; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Serenona Monja.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens intermissivista; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica inicial = a vivenciada nas
primícias dos trabalhos entre equipin, equipex e participantes; Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica consolidada = a vivenciada pela equipin, equipex e participantes após 3 anos contínuos de trabalhos.
Culturologia: a cultura da gratidão; a cultura do trabalho assistencial em equipe; a cultura do melhor para todos; a cultura do parapsiquismo assistencial; a cultura do fraternismo;
a cultura do Universalismo.
Objetivos. Sob a ótica da Omnipesquisologia, eis, por exemplo, 12 objetivos da Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica listados em ordem alfabética:
01. Assistenciológico. Dinamizar a assistência universalista multidimensional.
02. Autocogniciológico. Desenvolver o autoparapsiquismo mentalsomático interassistencial.
03. Autodespertológico. Otimizar a autossustentabilidade holossomática, base do auto
e heterodesassédio.
04. Bioenergético. Aperfeiçoar a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
05. Conscienciogramatológico. Favorecer o mitridatismo necessário às autorrecins.
06. Conviviológico. Exercitar o entrosamento fraterno entre as consciências, conscins
e consciexes.
07. Evoluciológico. Propiciar ambiência para a tarefa do esclarecimento (tares).
08. Liderológico. Desenvolver a autoliderança consciencial multidimensional.
09. Lucidológico. Favorecer a recuperação, aquisição de neocons e paracons.
10. Parapercepciológico. Propiciar ambiência à autorreflexão, solilóquios incentivadores da autocriticidade paraperceptivas.
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11. Paratecnológico. Disponibilizar, à equipex, ambiente propício à aplicação de Paratecnologias.
12. Voluntariológico. Qualificar o voluntário para atuar nas funções técnicas.
Layout. O auditório é organizado com cadeiras e colchonetes dispostos em 2 fileiras paralelas e horizontais em relação ao epicon, onde os participantes são acomodados primeiramente
nas cadeiras e depois encaminhadas aos respectivos colchonetes, visando a acumulação das energias de modo a potencializar as autoparapercepções, os autoquestionamentos e a interassistência.
Historiologia. A Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica, realizada todas às quartas-feiras, das 20 às 22 horas inaugurou em 5 de junho de 2013, no auditório do Campus da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) contando com a presença de 36 pessoas. No
dia 25 de fevereiro de 2015, transferiu-se para o auditório do Mabu Interludium Iguassu Convention. Nesta data participaram da dinâmica 43 conscins.
Experimentologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 28 variáveis relacionadas
com manifestações anímico-parapsíquicas relatadas pelos participantes nos 84 experimentos realizados pela Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica no período de fevereiro de 2015 a julho
de 2016:
01. Acolhimento. Satisfação íntima em poder interagir com padrões de energias mais
avaçadas, saudáveis, homeostáticas.
02. Acoplamento. Percepção de acoplamento áurico.
03. Amparadores. Percepção do sentimento de gratidão dos amparadores em função da
oportunidade evolutiva do trabalho interassistencial compartilhado.
04. Aporte. Sensação de estar recebendo energias, transfusão energética.
05. Assistência. Observação explicitada em depoimentos de alunos de 1 a vez: – Quem
faz assistência não tem tempo para sofrer.
06. Autodiagnóstico. Esclarecimento quanto às questões prioritárias para o ajuste das
proéxis individuais e grupais.
07. Autopacificação. Silêncio mental, apaziguamento favorecendo o solilóquio e a introspecção mentalsomática.
08. Blindagem. Percepção de blindagem e parablindagem bioenergética profilática.
09. Chacras. Ativação espontânea dos chacras: frontochacra e coronochacra.
10. Conexão. Conexão cérebro-paracérebro facultando ―pensar como se fosse consciex‖.
11. Consciexes. Percepção da presença de consciexes com padrão holopensênico de
acolhimento, seriedade, serenidade, fraternismo e universalismo; orientações práticas da equipex.
12. Desassédio. Dosagem certa quanto ao desassédio mentalsomático.
13. Descoincidência. Vivência da descoincidência holossomática, ballonement.
14. Desintoxicação. Desintoxicação energética com melhoria do nível de disposição física.
15. Ectoplasmia. Formação de ectoplasmia e doação de neuroectoplasmia.
16. Energia. Campo intenso de energias densas, firmes, consistentes.
17. Energossoma. Catalisação do desbloqueio holochacral e vitalização do energossoma.
18. Hemisférios. Percepção de trabalho realizado nos hemisférios cerebrais.
19. Oportunidade. Ensejo de aprofundamento de amizades e paramizades.
20. Paracenografia. Percepção de campo onde consciências são conduzidas para serem
atendidas (visualização do fluxo dos encaminhamentos).
21. Paracirurgia. Parapercepção de consciexes com visual de paramédicos atuando em
padrão de atendimento hospitalar e paracirurgias.
22. Parafenômenos. Extrapolações parapsíquicas a exemplo de: intensificação espontânea das energias, exteriorização de energia em fluxo suave e contínuo, exteriorização intensa de
energias, exteriorizações involuntárias, instalação de EV espontâneo, telepatias com informações
específicas, olorização, clariaudiência e projeções semilúcidas.
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23. Parapercepção. Sentimento de conexão e integração com as percepções vivenciadas ao longo da semana.
24. Parapsiquismo. Expansão da energosfera pessoal, aumento da autolucidez e autodiscernimento e valorização do desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido.
25. Paratecnologia. Interação com paratecnologias, visualização de aparelhos extrafísicos.
26. Sentimento. Gratidão pelas ideias da Conscienciologia.
27. Sincronicidade. Observação das sincronicidades ocorridas no campo da dinâmica
com as vivências da semana relacionadas à pergunta sorteada do Conscienciograma.
28. Sustentabilidade. Melhoria da autossustentação energética pessoal, grupal e institucional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Conscienciômetra: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. CONSCIUS: Conscienciometrologia; Homeostático.
04. Dinâmica Grupal Pró-Pacificarium: Experimentologia; Homeostático.
05. Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Dinâmica Parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
07. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
08. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
09. Paraconscienciometria: Parapercepciologia; Neutro.
10. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
11. Parapercepto: Parapercepciologia; Neutro.
12. Paraperceptometria: Parapercepciologia; Neutro.
13. Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
14. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
15. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

O VOLUNTARIADO NA DINÂMICA PARAPSÍQUICA CONSCIENCIOMÉTRICA FAVORECE A AUTOCOGNIÇÃO DA INTERASSISTENCIALIDADE PERANTE AS CONSCINS E CONSCIEXES, REAÇÃO HOMEOSTÁTICA DA POLICARMOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem interesse em contribuir com a interassistência multidimensional? Já pensou em experimentar o campo da Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica?
Bibliografia Específica:
1. Gesing, Alzira; Parametodologia da Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica Interassistencial (DPCI);
II Simpósio Internacional de Conscienciometrologia; 05-06. 07.15; Polo Discernimentum, Foz do Iguaçu, PR; Glasnost;
Revista Anual; 134 p.; Ano 2; N. 2; Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); Foz
do Iguaçu, PR, Brasil; 2015; páginas 75 a 85.
2. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD-ROM; 14 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técni-
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cas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 21, 70, 98, 134 e 206 a 214.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 570, 625, 629, 750,
1.026, 1.109 e 1.123.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.433 e 1.647.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 186 e 187.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 547.
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DINÂMICA

PARAPSÍQUICA DA
(TENEPESSOLOGIA)

TENEPES

I. Conformática
Definologia. A Dinâmica Parapsíquica da Tenepes é a atividade grupal, semanal, em
horário e local fixos, com vistas à instalação de campo bioenergético cujo materpensene é o desenvolvimento teático do paraprofissional da interassistência, sob a responsabilidade de epicon
lúcido e impulsionada pelo sinergismo entre consciexes e conscins, homens ou mulheres, tenepessáveis, pré-tenepessistas, tenepessistas e retomadores da tarefa energética pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra dinâmica deriva do idioma Grego, dynamikós, ―poderoso; forte;
potente; eficaz‖, conexo a dynamis, ―força; poder; capacidade‖, difundido através do idioma
Francês, dynamique. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição para procede do idioma Grego, para, ―por intermédio de; para além de‖. O vocábulo psíquica provém igualmente do
idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma‖, de psykhé, ―alma,
como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Surgiu no Século XIX. O termo tarefa
provém do idioma Árabe, tariha, ―quantidade de trabalho que se impõe a alguém‖, derivado de
tarah, ―lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço‖. Apareceu
no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energetikós, ―ativo; eficaz‖. Surgiu no Século XX. O termo pessoal procede do idioma Latim, personalis, ―pessoal‖. Apareceu no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Dinâmica grupal da tenepes. 2. Dinâmica coletiva tenepessológica.
3. Dinâmica tenepessológica. 4. Dinâmica evolutiva tenepessística. 5. Campo bioenergético semanal tenepessístico.
Neologia. As 3 expressões compostas Dinâmica Parapsíquica da Tenepes, Dinâmica
Parapsíquica da Tenepes inaugural e Dinâmica Parapsíquica da Tenepes consolidada são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Dinâmica Interassistencial de Ectoplasmia. 2. Tenepes. 3. Curso
de campo tenepessístico. 4. Atividade teórica sobre a tenepes. 5. Atividade parapsíquica embasada na tacon. 6. Prática parapsíquica religiosa.
Estrangeirismologia: o Tenepessarium; o rapport conscin-consciex; o checklist da monitoria intrafísica; o feedback dos participantes; os insights recebidos dos amparadores; o knowhow parapsíquico; o upgrade da paraperceptibilidade; os flashes autorretrocognitivos durante
a prática interassistencial; o continuum assistencial intra e extrafisico; o network tenepessístico
planetário; a clarification task realizada durante a tenepes; as tertúlias online expandindo a Tenepessologia no Planeta.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parapercepciologia Interassistencial Tenepessística.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: Tenepes: megaportal interdimensional.
Ortopensatologia: – “Tenepessista. A conscin tenepessista, homem ou mulher,
é o profissional de saúde que distribui medicamentos gratuitamente”. ―Quem pratica a tenepes há
muitos anos alcança algum percentual de autodesperticidade que muda ou evolui ao alcançar
a autofiex. O próximo passo, daí em diante, é vivenciar a semiconsciexialidade. O atributo consciencial indispensável em tais conquistas é a qualificação da autopensenidade retilínea ou cosmoética‖. ―A conscin tenepessista possui os mesmos atributos conscienciais da conscin ofiexista,
o que muda são os percentuais da assistência interdimensional‖.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal tenepessístico; o holopensene pessoal interassistencial; a implantação do holopensene grupal tenepessístico; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; o materpensene interassistencial; o materpensene de cada sessão prática; os grupopensenes; a grupopensenidade; o holopensene grupal da interassistência; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; as atitudes ortopensênicas
nas ocorrências assistenciais; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; a manutenção do holopensene da auto e heteropesquisas tenepessísticas.
Fatologia: a Dinâmica Parapsíquica da Tenepes; a continuidade da Dinâmica Parapsíquica da Tenepes propiciando a fundação da Associação Internacional da Tenepessologia (IC Tenepes); o senso de grupalidade interassistencial; a equipin organizadora do tempo-espaço da dinâmica; o estudo e debate do Manual da Tenepes; a autodisponibilidade assistencial; a necessidade
íntima de tornar-se tenepessista; a otimização das condições na fase pré-tenepes; a priorização da
conscin em participar da Dinâmica Parapsíquica da Tenepes; a vida humana e a rotina diária organizadas para início da tenepes; o autorreconhecimento do megatrafor da assistência; a empatia
potencializando a interassistência; a compreensão cosmoética mais depurada; o fato de a tenepes
exigir do praticante não pensar mal de ninguém; a retrospectiva de vida já na primeira participação; a rememoração de experiências e vivências da infância e adolescência associadas às ideias
inatas; o resgate de aspectos ou situações de vida estagnados a serem decantados; o autoposicionamento do inversor frente à prática da tenepes; as recéxis e recins continuadas; a potencialização
dos autodesempenhos tenepessísticos; o apagão durante o experimento no campo; o fato de a extensão da prática ir além da autolucidez do praticante; as afinidades e aversões a lugares ou pessoas, como fator orientador para autopesquisa; a dinâmica da tenepes auxiliando a recomposição
grupocármica; as sincronicidades do amparo nos bastidores diários do tenepessista; os fatos e sincronicidades intrafísicos enquanto indicadores de trabalhos extrafísicos; os reencontros de amizades raríssimas entre conscins nos debates; a ampliação do acerto cosmoético; a repercussão das
energias na autexposição do participante no campo, reverberando na autenticidade paraperceptiva
do grupo; o participante na condição de atrator ressomático de intermissivistas, conscins tenepessáveis e neotenepessistas; a qualificação do autodesempenho do tenepessista; a formação do paraprofissional efetivo na assistência; a identificação da cláusula pétrea tenepessológica na alavancagem da proéxis; o enriquecimento e auxílio da interassistência para a consecução da proéxis;
o desenvolvimento da liderança intelectual parapsíquica interassistencial lúcida; a autorganização
do tenepessista no preparo para viagens ou itinerâncias docentes, verificando o local onde vai realizar a prática; as sutilezas dos mecanismos assistenciais e da assedialidade difíceis de serem explicados; o desassédio mentalsomático através da autocompreensão; a experiência das duplas evolutivas (DEs) de tenepessistas; a atenção às interpretações fantasiosas dos fatos e parafatos; a autoconsciência da condição do tenepessista de minipeça dentro da maxiproéxis grupal; a tenepes
avançada, a partir de 10 anos de vivência tenepessística, enquanto autoposicionamento pró-desperticidade; a priorização mentalsomática; a estratégia de sustentação tenepessográfica com artigos, verbetes e livros; a apresentação de verbete tenepessístico reciclogênico, para a Enciclopédia
da Conscienciologia, no Tertuliarium; o foco interassistencial para situações específicas, particulares ou coletivas, em acidentes, terremotos e outros eventos; a reurbin denotando os efeitos no
edifício, rua, bairro ou cidade onde reside o tenepessista; a predisposição íntima ao heterodesassédio grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vivência e identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal aumentando a autoconfiança do assistente; a autoconsciência do aumento da potencialidade energética; o desenvolvimento parapsíquico
disciplinado e autoconsciente em função da prática; a participação na limpeza e instalação do
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campo bioenergético; a parapercepção da formação de equipexes especializadas atuantes; a parapercepção da gradação energética do campo; a ocorrência de fenômenos parapsíquicos durante
o transe profundo; o aumento da autolucidez quanto à diversidade de experiências intra e extrafísicas; as inspirações dos amparadores extrafísicos conduzindo os atendimentos assistenciais; o caminho da autodesassedialidade; a expansão dos trabalhos interdimensionais da conscin tenepessista; o crescimento do autoparapsiquismo interassistencial lúcido ao participar de modo contínuo
nas dinâmicas parapsíquicas da tenepes; a parapercepção diferencial da assistência extrafísica decorrente da tenepes pessoal e / ou grupal; a potencialização energossomática junto ao amparo extrafísico de função; as premonições alertando quanto à situações de risco ou perigo para o tenepessista; as sugestões retrocognitivas esclarecedoras; as exteriorizações energéticas direcionadas
a determinada consciência, a fim de amenizar o conflito e buscar resolver a situação-problema; as
projeções assistenciais durante o campo; a identificação de amparadores extrafísicos ou de
consciexes sendo atendidas; a parapercepção da raiz multiexistencial da assistência tenepessística;
a recuperação de cons do período intermissivo; o exemplarismo cosmoético interassistencial às
conscins e consciexes intermissivas, futuros tenepessistas; a percepção de mudanças de equipexes
na dinâmica; o isolamento parassanitário durante o campo; o momento consciencioterápico entre
o epicon e o participante atendido; o alerta dos amparadores quanto às imaturidades ainda presentes; os resgates grupocármicos; as inspirações extrafísicas para estudo e pesquisa; a habilitação do
tenepessista assistido pelo amparador extrafísico de função; o desenvolvimento da hiperpercuciência parapsíquica do tenepessista; a autoconsciência na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a vivência do tenepessismo veterano na maxiproéxis;
a identificação do saldo e reverberações do trabalho interassistencial na Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP) do tenepessista após a dessoma; as comemorações da Para-Humanidade simultâneas às datas intrafísicas, ocorridas durante o campo; o tenepessista sendo agente reurbanizador intra e extrafísico; o exercício do mitridatismo energético interassistencial perante a Baratrosfera; as reverberações da tares nos parapsicóticos após a dessoma; as comunidades extrafísicas intermediárias;
os bolsões holopensênicos; as parainstalações assistenciais múltiplas; os parambulatórios; o megadesafio aberto aos tenepessistas veteranos de alcançar a ofiex; a interassistência interplanetária;
o estudo das transmigrações extrafísicas interplanetárias; os possíveis acessos às Centrais Extrafísicas de Energia (CEEs); as Centrais Extrafísicas da Fraternidade (CEFs); as Centrais Extrafísicas da Verdade (CEVs); o autorrevezamento interassistencial e interdimensional; o autodiscernimento quanto à participação e manutenção da dinâmica evolutiva da tenepes pessoal; a intensificação pessoal das análises e sínteses, mais avançadas e prioritárias das realidades e pararrealidades, fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos da própria vida no Cosmos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre os tenepessistas; o sinergismo da grupalidade;
o sinergismo catalítico da interassistencialidade; o sinergismo autodeterminação-continuísmo
aplicado ao desenvolvimento do autoparapsiquismo; o sinergismo holopensene grupal–holopensene pessoal; o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo epicon-equipex; o sinergismo entre
os autexperimentadores.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às auto e heteropesquisas;
o princípio de causa e efeito; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da convivialidade
sadia; o princípio do aproveitamento máximo desta vida intrafísica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código do exemplarismo pessoal
(CEP); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código das prioridades pessoais (CPP); o código das prioridades evolutivas; a aplicação teática do código da megafraternidade.
Teoriologia: a teoria e prática da tenepes; a teática multidimensional; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria do Curso Intermissivo (CI); a teoria do autorrevezamento multiexistencial.
Tecnologia: o estudo da técnica da tenepes; a técnica da madrugada para avaliar a deci-

Enciclopédia da Conscienciologia

8703

são ou definir o autoposicionamento; a técnica da assim-desassim; as técnicas de circulação de
energias; a técnica da soltura energossomática; a técnica da passividade ativa; as técnicas das
recéxis e das recins.
Voluntariologia: os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas;
o voluntariado conscienciológico tenepessístico contribuindo para a melhoria do holopensene
pessoal, grupal e planetário; o voluntariado do pronto-socorro extrafísico.
Laboratoriologia: o Tenepessarium doméstico na condição de laboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Experimentologia;
o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio
Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos tarísticos e reciclogênicos da Dinâmica Parapsíquica da Tenepes; o efeito halo interassistencial das reciclagens intraconscienciais; o efeito abridor de caminhos do pioneirismo evolutivo; os efeitos evolutivos da homeostase holossomática; os efeitos evolutivos do holopensene cosmoético; os efeitos do restringimento intrafisico do soma; o efeito do
parapsiquismo lúcido na vida da conscin intermissivista.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses parapsíquicas; as parassinapses a partir
da atuação do paracérebro; o efeito das sinapses na criação de novas abordagens interassistenciais; as neossinapses necessárias para a autoconscientização multidimensional (AM); as neossinapses derivadas das interações energéticas durante os debates grupais.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo dos extrapolacionismos parapsíquicos; a lucidez quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a autocompreensão do ciclo multiexistencial grupal (CMG); o ciclo pesquisar-escrever-publicar; o ciclo construção-desconstrução-reconstrução.
Enumerologia: o parapsiquismo; as parapercepções; os fatos e parafatos; a autopesquisa; a autexperimentação; a comunicação; a autexposição. O autocompromisso; a autorresponsabilidade; o epicentrismo consciencial; o tenepessismo 24 horas; a desperticidade; o atacadismo
consciencial; a autofiex.
Binomiologia: o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio evocações diuturnas–
–rapport assistencial; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio autolucidez tenepessística–recomposição grupocármica; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio
autocrítica-heterocrítica; o binômio autodesassédio-heterodesassédio.
Interaciologia: a interação tenepessista–amparador de função; a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação parafenomenológica animismo-parapsiquismo;
a interação cérebro-paracérebro; a interação paracérebro da conscin–paracérebro da consciex;
a interação conscins-consciexes; a interação equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo evolução parapsíquica pessoal–evolução parapsíquica
grupal; o crescendo visitante-participante-assistente-epicon; o crescendo assistido-assistente;
o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; o crescendo bairrismo-nacionalismo-universalismo; o crescendo evolutivo planeta-hospital–planeta-escola.
Trinomiologia: o trinômio tenepes–dinâmicas parapsíquicas–cursos de campo; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento de consciexes por parte dos amparadores; o trinômio irrompimento do energossoma–irrompimento do psicossoma–irrompimento do paracérebro; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio anticonflitividade–pacificação íntima–desassedialidade.
Polinomiologia: o polinômio autodomínio bioenergético–autoparapsiquismo lúcido–autoconscientização multidimensional–interdependência evolutiva; o polinômio captação-reflexão-conclusão-aplicação; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio vonta-
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de-decisão-determinação-sustentação; a saúde consciencial avaliada no polinômio soma vigoroso–energossoma desbloqueado–psicossoma serenizado–mentalsoma límpido; o polinômio EV–tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o polinômio assim–desassim–arco voltaico crânio
chacral–megaeuforização–tenepes–autofiex.
Antagonismologia: o antagonismo autodesorganização / autorganização; o antagonismo desafeição / reconciliação; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo psicossomaticidade / mentalsomaticidade; o antagonismo manutenção dinâmica / mesméxis pessoal; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo amparabilidade / assedialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a evolução ser individual, mas ser catalizada pelo grupo; o paradoxo de a dinâmica grupal ser realizada individualmente; o paradoxo de o assistente
ser o primeiro assistido; o paradoxo do efeito evidente da paracirurgia invisível no soma; o paradoxo de a conscin autossuficiente depender do amparador na tenepes.
Politicologia: a assistenciocracia; a cosmocracia; a tenepessocracia; a conscienciocracia; a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à convivialidade cosmovisiológica; a lei da
afinidade evolutiva aplicada ao tenepessismo; a lei das afinidades interconscienciais; as leis da
interassistencialidade; as leis da grupalidade; a lei de causa e efeito; a lei da sincronicidade; as
leis da fenomenalidade; a lei cosmoética dos limites interassistenciais.
Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a autexperimentofilia; a autocriticofilia; a reeducaciofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a energofilia; a conscienciofilia; a projeciofilia; a desassediofilia; a amparofilia; a cosmofilia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a gurumania; a megalomania; a mania da autoperfeição; a mania da autopromoção.
Mitologia: a desmitificação da dessoma e dos parafenômenos.
Holotecologia: a volicioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a consciencioteca;
a extrafisicoteca; a grupocarmoteca; a holomnemoteca; a retrocognoteca; a projecioteca; a energoteca; a parafenomenoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a despertoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a epicentroteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Autopesquisologia;
a Autexperimentologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Parafenomenologia;
a Energossomatologia; a Parapedagogiologia; a Desassediologia; a Dessomatologia; a Conviviologia; a Constanciologia; a Reurbanologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu; a conscin lúcida interassistencial; a isca humana lúcida; o ser
desperto; a conscin reurbanizadora; a conscin minipeça interassistencial; a consciex amparadora;
a consciência megafraterna; a semiconsciex; o extrapolacionista parapsíquico; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo
sapiens vigilans; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Dinâmica Parapsíquica da Tenepes inaugural = a inicial, vivenciada na
estréia dos trabalhos entre equipin e equipex para a instalação de campo bioenergético específico
ao tema; Dinâmica Parapsíquica da Tenepes consolidada = a vivenciada a partir da continuidade
dos trabalhos entre equipin e equipex, propiciando exposição e debates maduros das experiências
parapercebidas pelos participantes.
Culturologia: a cultura das dinâmicas parapsíquicas da Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a cultura do trabalho assistencial em
equipe; a cultura do fraternismo; a cultura do Universalismo; a multiculturalidade.
Início. A atividade da Dinâmica Parapsíquica da Tenepes, realizada no Campus CEAEC,
teve início em 05.03.2015.
Organização. A estrutura intrafísica funcional da dinâmica é formada pelo epicon do
campo, os energizadores e os participantes.
Participantes. Entre os participantes fixos e / ou esporádicos encontram-se também os
visitantes, inclusive familiares. Durante os debates, a comunicação prioritária dos autexperimentos é dada aos visitantes de primeira vez.
Atividades. A duração da sessão é de 2h30, dividida em 2 momentos: 1h de campo bioenergético e 1h30 de debate.
Campo. Durante o campo bioenergético, os participantes ficam acomodados em colchonetes para desenvolver a parapercepção da abertura interdimensional e conexão mais direta com
as equipexes de amparadores.
Debates. No segundo momento, a exposição dos experimentos facilita o estudo da forma
e do conteúdo de expressões propiciando a dinâmica da comunicação direta e a melhor compreensão das ocorrências.
Mentalsoma. A predominância mentalsomática, além de favorecer o desenvolvimento
do trafor assistencial, o movimento das ideias, a manutenção das energias holossomáticas e homeostáticas, promove a escrita de artigos, verbetes ou livros.
Implantação. Após 1 ano de atividades contínuas e ininterruptas, a primeira dinâmica do
gênero no planeta, pode ser considerada implantada, recebendo participantes de diversos locais do
Brasil e do Exterior.
Consolidação. O trabalho da Dinâmica Parapsíquica da Tenepes vem se consolidando
através das ações, produções intelectuais, resultados intra e extrafísicos observados e pela frequência constante de interessados na prática, estudo e pesquisa da tenepes.
Ocorrências. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 46 temas relacionados às autexposições de condições, sensações, parapercepções, parafatos e parafenômenos, vivenciados ou rememorados e debatidos pelos participantes durante as atividades da Dinâmica Parapsíquica da
Tenepes (Ano-base: 2016):
01. Abordagem extrafísica.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Acoplamento assistencial.
Acoplamento interconsciencial.
Amparo extrafísico.
Antecipação da tenepes.
Antibagulhismo energético.
Atitude parapsíquica passiva.
Atualização cognitiva.
Autoconfiança parapsíquica.
Autoconsciência dos limites pessoais.
Auto e heterodesassédio.
Autolucidez aumentada.
Autonomia consciente.
Autoqualificação do tenepessista.
Autoqualificação pré-tenepes.
Autorreestruturação pensênica.
Autossuperação de trafares.
Autossustentação bioenergética.
Autotares.
Descoincidência despercebida.
Dinamização da autopesquisa.
Domínio das energias.
Efeito autoconsciencioterapêutico.
Equilíbrio holossomático.
Fenômenos parapsíquicos.
Hiperacuidade interassistencial.
Influência do ambiente energético.
Interassistencialidade vivenciada.
Mudança de amparador extrafísico de função.
Orientação interassistenciológica.
Parapercepção impressiva.
Parapercepções equilibradas.
Parapsiquismo ampliado.
Parapsiquismo despercebido.
Parapsiquismo intelectual.
Potencialização da psicosfera pessoal.
Predisposição ao epicentrismo.
Priorização assistencial.
Recurso pró-desperticidade.
Renovações continuadas.
Retomada da tenepes.
Saúde parapsíquica.
Segurança da base intrafísica.
Senso de fraternidade.
Sinergismo interconsciencial.
Traforismo.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Dinâmica Parapsíquica da Tenepes, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
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01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
03. Autoconsciencioterapia
tenepessográfica:
Autoconsciencioterapeuticologia;
Homeostático.
04. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Dinâmica da tenepes planetária: Pararreurbanologia; Homeostático.
06. Dinâmica Parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
07. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
08. Holopensene tenepessístico: Tenepessologia; Homeostático.
09. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
10. Pedido de tenepes: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
12. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
13. Recinofilia tenepessológica: Recinologia; Homeostático.
14. Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
15. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

A PARTICIPAÇÃO CONTÍNUA DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA
NAS DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS DA TENEPES FAVORECE
O AUTAPERFEIÇOAMENTO PARAPROFISSIONAL DA INTERASSISTÊNCIA INTERDIMENSIONAL PRÓ-AUTOFIEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem interesse em desenvolver o profissionalismo
interassistencial? Já pensou em participar da Dinâmica Parapsíquica da Tenepes?
Bibliografia Específica:
01. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CDROM; 14 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técnicas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 9 a 293.
02. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores
Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entervistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos;
18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 35 a 626.
03. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, página 1.026.
04. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner;
et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 207.
05. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
75, 231, 151, 544, 680, 901, 918, 928, 962, 966, 990, 1.007 e 1.016.
06. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 54, 100, 114,
120, 167, 175, 224, 226, 267, 268, 289, 309, 431, 463, 496, 762, 807, 812 a 814, 1096 e 1113.
07. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.617 e 1.618.
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08. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.; 20
E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 9, 29, 30, 37 a 39, 46, 75, 122 a 124, 135, 136, 165 e 169.
09. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo; & Julieta Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 18 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 19 websites;
glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 1 a 138.
10. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 329 e 330.
11. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5 a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 164,
686. páginas 50, 57, 80, 86, 87, 103, 164, 263, 314, 349, 354, 382, 387, 577, 578, 585, 588, 594 a 596 e 601.
12. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 84, 113, 171, 174, 178, 183, 198, 201, 242, 253, 254, 281 a 283, 320, 322, 334, 337, 342, 352, 353,
355, 409, 412, 414, 431, 432, 468, 484, 512, 519, 531, 534, 539 a 542, 544, 552, 564, 572, 580, 595, 671, 672, 674, 675,
684, 692 a 693, 700, 706, 726, 736 a 739, 741 a 743, 755, 759 e 769.
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DA
DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A dinamização da docência conscienciológica é o ato ou efeito de a conscin, professor ou professora de Conscienciologia, aumentar ou intensificar o exercício pessoal lúcido da tarefa do esclarecimento em cursos oferecidos pela Instituição Conscienciocêntrica (IC)
na qual está vinculada, com objetivo de alcançar maior gabarito interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo dinamo vem do idioma Grego, dynamis, ―potência; força; poder‖.
Surgiu no Século XIX. O vocábulo docência deriva do idioma Latim, docere, ―ensinar; instruir;
mostrar; indicar; dar a entender‖. Apareceu no Século XX. A palavra consciência provém do
mesmo idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e esta do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu
no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Aceleração da docência conscienciológica. 2. Impulsão da docência
conscienciológica. 3. Potencialização da docência conscienciológica. 4. Qualificação acelerada
da docência conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas dinamização da docência conscienciológica, minidinamização da docência conscienciológica e maxidinamização da docência conscienciológica
são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Estagnação da docência conscienciológica. 2. Monotonia da docência conscienciológica. 3. Atraso na formação docente conscienciológica. 4. Desistência da docência conscienciológica. 5. Despriorização da docência conscienciológica. 6. Priorização da docência taconista. 7. Inércia das atividades docentes tarísticas.
Estrangeirismologia: os feedbacks após as aulas; a atenção a insights relacionados aos
temas das aulas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à manutenção do megafoco tarístico.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Docência: ferramenta evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da qualificação interassistencial tarística; a imersão no holopensene tarístico; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a dinamização da docência conscienciológica; a priorização da qualificação
tarística; a priorização em se disponibilizar para lecionar cursos de Conscienciologia; o estudo sobre a temática do curso; a preparação das aulas; a compreensão dos conteúdos; a tares em sala de
aula; a didática; a convivialidade sadia com os alunos e demais professores; a autexposição tarística; a teática; o exemplarismo pessoal; a autocoerência com o conteúdo abordado; o autenfrentamento dentro e fora de sala de aula; as comparações autopesquisísticas feitas entre os cursos ministrados; a tares fora da sala de aula; a pré-aula de Conscienciologia; o estudo; a pesquisa; a predisposição íntima à assistência; o megafoco assistencial; a qualificação assistencial; as reciclagens
intraconscienciais (recins); o foco no assistido; a docência enquanto ferramenta evolutiva; as ges-
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tações conscienciais (gescons); a participação em cursos temáticos; o Curso de Formação de Professores de Conscienciologia; a Associação Internacional de Parapedagogiologia e Reeducação
Consciencial (REAPRENDENTIA); o Programa de Aceleração Docente (PAD) do Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); os cursos de qualificação docente; as
trocas de experiência com outros docentes; o ato de fazer parapedagógico; o ganho de autoconfiança parapsíquica; o autogabarito assistencial conquistado; a dinamização evolutiva policármica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções
durante o dia a dia relacionadas aos cursos ministrados; a atenção à pressão extrafísica antes das
aulas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parapercepções de diferentes equipes extrafísicas (equipexes); as práticas energéticas durante as aulas; a interação com o campo energético parapedagógico; o acoplamento energético com o amparador extrafísico e com os alunos; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim); a evitação de ressacas energéticas; a continuação da interassistência multidimensional após as aulas; a projeção lúcida (PL)
enquanto ferramenta assistencial e de autopesquisa; a tarefa energética pessoal (tenepes) coadjuvante à assistência docente; os extrapolacionismos promovidos pelos amparadores extrafísicos;
o desenvolvimento parapsíquico aumentando o gabarito tarístico do docente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-gescon; o sinergismo tenepes–docência
conscienciológica; o sinergismo voluntariado-docência; o sinergismo verbação-teática; o sinergismo priorização-megafoco na qualificação interassistencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio de o menos doente assistir o mais doente.
Codigologia: a elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC); o exercício do código grupal de Cosmoética (CGC) da IC à qual o docente está vinculado.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo; a teática da tares.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas da Parapedagogiologia pautadas na autovivência experimental de conteúdo conscienciológicos.
Voluntariologia: o voluntariado nas ICs; o voluntariado tarístico dos docentes de
Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico de imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico (labcon) docente qualificando a tares em sala de aula.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito das recins na qualificação tarística; a qualificação docente na condição de efeito do estudo e autopesquisa; o efeito da tares nos acertos grupocármicos.
Neossinapsologia: a aceleração do processo de formação de neossinapses de qualificação tarística; as neossinapses oriundas das reciclagens intraconscienciais; o docente tarístico enquanto coadjuvante na formação de neossinapses pelos alunos.
Ciclologia: o ciclo de qualificação de práxis parapedagógica; o ciclo acoplamento
energético–assim–paradiagnóstico–desacoplamento energético–desassim; o ciclo demanda assistencial–autopesquisa–recin–qualificação assistencial.
Enumerologia: a dinamização da comunicabilidade; a dinamização do parapsiquismo;
a dinamização da intelecção; a dinamização da tares; a dinamização dos acertos grupocármicos;
a dinamização da aquisição do senso de parafiliação; a dinamização da aquisição do senso universalista.
Binomiologia: o binômio docência conscienciológica–dinamização da docência conscienciológica; o binômio admiração-discordância; o binômio tares–acerto grupocármico.
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Interaciologia: a interação docente conscienciológico–amparador da tenepes; a interação docente conscienciológico–alunos; a interação docente conscienciológico–equipex; a interação docente conscienciológico–IC; a interação entre os docentes de determinado curso; a interação entre docentes conscienciológicos.
Crescendologia: a dinamização do crescendo estudo–qualificação docente; o crescendo
tarístico foco no egão–foco no assistido; o crescendo curso de entrada–palestra–curso livre–itinerância; o crescendo tacon-tares; o crescendo assistido-assistente.
Trinomiologia: a dinamização do trinômio autorganização-autopesquisa-recin.
Polinomiologia: a vivência prática do polinômio tarístico acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo isca inconsciente / isca lúcida; o antagonismo docente academicista / docente de Conscienciologia.
Paradoxologia: o paradoxo de ser o professor quem mais aprende; o paradoxo de sair
de si para melhor se compreender.
Politicologia: a discernimentocracia; a autopesquisocracia; a assistenciocracia; a verponocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço necessária à superação dos gargalos pessoais; a lei da
inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a neofilia; a verponofilia; a literofilia; a pesquisofilia; a parapedagogiofilia;
a interassistenciofilia; a traforofilia.
Fobiologia: a superação da glossofobia; a ultrapassagem da conviviofobia; a resolução
da autopesquisofobia; a remoção da extrafisicofobia.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome do perfeccionismo; a remissão da síndrome do conflito de paradigmas; a profilaxia da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a evitação da mania de querer ―saber tudo‖; a eliminação da mania da autoprocrastinação docente.
Mitologia: o mito de o professor saber tudo a respeito do assunto; o mito da verdade
absoluta.
Holotecologia: a parapedagogioteca; a experimentoteca; a ditaticoteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; a taristicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Interassistenciologia;
a Taristicologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia;
a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autopesquisadora; a conscin lúcida docente de Conscienciologia; o corpo
docente da Conscienciologia; o paracorpo docente intermissivo.
Masculinologia: o professor; o agente retrocognitor; o reeducador; o amparador intrafísico; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o intermissivista; o proexista; o exemplarista; o escritor; o evoluciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetógrafo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a professora; a agente retrocognitora; a reeducadora; a amparadora intrafísica; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a intermissivista; a proexista; a exemplarista; a escritora; a evoluciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetógrafa; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens reeducator; o Homo
sapiens didacticus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapi-
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ens taristicus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidinamização da docência conscienciológica = o aumento da eficácia
tarística do professor de Conscienciologia ao ministrar cursos apenas na IC à qual está vinculado;
maxidinamização da docência conscienciológica = o aumento da eficácia tarística do professor de
Conscienciologia ao ministrar cursos na IC à qual está vinculado e em itinerância nas parcerias
com outras Instituições Conscienciocêntricas.
Culturologia: a cultura da prontidão assistencial; a cultura da Verponologia; a cultura
da Autopesquisologia; a cultura da semperaprendência; a cultura do desenvolvimento parapsíquico cosmoético; a cultura da autoqualificação parapedagógica docente.
Vantagens. Sob a ótica da Priorologia, a dinamização da docência conscienciológica
possibilita à conscin docente vivências pessoais a exemplo dessas 16, listadas a seguir, em ordem
alfabética:
01. Alternância holopensênica. A atuação simultânea na condição de docente em diferentes cursos conscienciológicos potencializa a percepção apurada de distintos holopensenes característicos de cada turma.
02. AM. A interassistência assídua em cursos conscienciológicos proporciona aumento
da autoconscientização multidimensional (AM).
03. Autorreflexão. A necessidade constante de realizar recins intensifica a capacidade
de autorreflexão do docente.
04. Coerência. O exemplarismo em sala de aula possibilita ao docente aumento da coerência cosmoética no dia a dia.
05. Descrença. A tares em sala de aula exige do docente vivência constante do princípio da descrença.
06. Equipexes. O contato mais frequente com as equipexes técnicas em Parapedagogiologia potencializa o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica.
07. Erudição. O contato com verpons e a necessidade de qualificação das aulas proporcionam ao docente melhoria na capacidade de estudo e de maturação de conteúdos.
08. Exemplarismo. A imersão no holopensene da docência conscienciológica qualifica
o exemplarismo do docente no dia a dia.
09. Gescon. O laboratório conscienciológico da sala de aula proporciona vivências e experiências tarísticas ao docente, passíveis de serem aproveitadas em gescons.
10. Parapsiquismo. Os feedbacks frequentes dos corpos dicente e docente possibilitam
maior ganho de autoconfiança parapsíquica.
11. Qualificação do desassédio. A prática interassistencial em sala de aula favorece
maior capacidade de o docente realizar auto e heterodesassédios.
12. Recin. A práxis parapedagógica em diferentes cursos conscienciológicos simultâneos intensifica o processo de reciclagens intraconscienciais.
13. Recuperação de cons. A imersão no holopensene tarístico de sala de aula propicia
ao docente acelerar a recuperação cons.
14. Tares. Os esclarecimentos contínuos em sala de aula aumentam a abrangência da tares realizada pelo docente.
15. Tenepes. As sessões de tenepes do docente permite qualificação dos feedbacks nos
trabalhos assistenciais.
16. Voluntariado. O envolvimento do docente nas atividades da IC, proporciona maior
integração com o amparo extrafísico de função do voluntariado conscienciológico.
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Tridotação. A dinamização da docência conscienciológica possibilita a superação das
dificuldades pessoais e favorece o desenvolvimento da tridotação consciencial, listada a seguir em
ordem alfabética:
1. Comunicabilidade. O processo de qualificação da comunicabilidade permite ao docente trabalhar questões como a dificuldade de expressão e problemas de dicção.
2. Intelectualidade. A qualificação da intelectualidade possibilita ao docente a melhoria
de raciocínio lógico, erudição, associação de ideias, discernimento e de juízo crítico.
3. Parapsiquismo. O desenvolvimento sadio do parapsiquismo possibilita a superação
das situações de labilidade e cascagrossismo parapsíquicos.
Tabelologia. Do ponto de vista da Conscienciometrologia, eis 5 exemplos de trafores
possíveis de serem utilizados nas reciclagens dos trafares correspondentes, no processo da
dinamização da docência conscienciológica, listados em ordem alfabética:
Tabela – Confronto Trafar / Trafor
Nos

Trafar

Trafor

1.

Agressividade

Empatia interasistencial

2.

Cascagrossismo

Paraperceptibilidade

3.

Desorganização

Autorganização

4.

Perfeccionismo

Detalhismo

5.

Pusilanimidade

Autoposicionamento cosmoético
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dinamização da docência conscienciológica, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apedeutismo: Parapedagogiologia; Nosográfico.
02. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Auteducabilidade: Parapedagogiologia; Neutro.
04. Autenfrentamento docente: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Autodestravamento do agente retrocognitor: Parapedagogiologia; Homeostático.
06. Autorreflexão na docência conscienciológica: Parapedagogia; Homeostático.
07. Bastidores da aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Neutro.
08. Competência parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
09. Desrepressão docente: Parapedagogia; Homeostático.
10. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
11. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Otimização da docência itinerante: Parapedagogiologia; Homeostático.
13. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
14. Práxis parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
15. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.
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A DINAMIZAÇÃO DA DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA
É FERRAMENTA EVOLUTIVA CAPAZ DE PROPORCIONAR
A INTENSIFICAÇÃO DAS AUTOPESQUISAS E A TEÁTICA
DA INTERASSISTÊNCIA TARÍSTICA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a dinamização da docência conscienciológica? Quais repercussões evolutivas percebeu durante tal processo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 indices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas
564 e 838.

R. J.
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DIPLOMACIA INTERPARADIGMÁTICA
(PARAPOLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A diplomacia interparadigmática é o conjunto de habilidades e qualidades
da conscin ou grupo de conscins, homens ou mulheres, ao vivenciar, exemplificar, articular e promover políticas de negociação, pacificação e ortoconvivialidade diante de possíveis divergências
decorrentes da diversidade de modelos, interpretações ou visões de mundo adotados pelas coletividades onde convive.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo diplomacia vem do idioma Francês, diplomatie, ―Ciência que
tem por objeto os diplomas; relativo às relações políticas entre Estados; o que concerne aos diplomatas e às suas atividades‖. Surgiu no Século XIX. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter,
―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O termo paradigma procede do idioma Grego, parádeigma, ―modelo; exemplo‖, e este do idioma Latim, paradigma, ―paradigma; comparação‖. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Harmonização interparadigmática. 2. Pacificação entre paradigmas.
3. Articulação interparadigmática. 4. Conciliação interparadigmática.
Neologia. As 3 expressões compostas diplomacia interparadigmática, diplomacia interparadigmática pessoal e diplomacia interparadigmática institucional são neologismos da Parapoliticologia.
Antonimologia: 1. Autocracia paradigmática. 2. Imposição paradigmática. 3. Radicalismo paradigmático. 4. Extremismo paradigmático. 5. Fechadismo paradigmático.
Estrangeirismologia: o personalíssimo timing evolutivo das consciências; o acid test da
ortocomunicabilidade frente a argumentações anticosmoéticas; a cyber diplomacy nas redes sociais; o argumentum ad hominem.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à ortoconvivialidade grupocármica.
Ortopensatologia: – “Diplomacia. A diferença entre o soldado e o diplomata é que este
último evita a guerra. O verdadeiro diplomata é o pacificador”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da diplomacia; o holopensene interassistencial tarístico, além das ideologias; o holopensene da autabnegação cosmoética; as fôrmas holopensênicas do grupo evolutivo; os paradigmas cerceadores da autonomia pensênica; os liberopensenes;
a liberopensenidade; o materpensene da Revista Interparadigmas; o grau de pacificação interparadigmática permeando os grafopensenes das obras pessoais; os pacipensenes; a pacipensenidade;
a estabilidade perante antipensenes conflituosos; a antipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; o desafio da ortopensenidade pessoal no Planeta-Hospital
Terrestre (Ano-base: 2017).
Fatologia: a diplomacia interparadigmática; a postura pacifista do pesquisador consciencial diante das patologias da Socin; a coexistência inteligente, porém não conivente, com as coleiras sociais do ego; a autadaptabilidade comunicativa; a pacificidade íntima diante de paradigmas
anticosmoéticos; o paradigma funcional ao nível evolutivo; a escala evolutiva das consciências;
a oportuna assistência tarística aos compassageiros retroparadigmáticos; o despojamento antidoutrinador nos debates cotidianos; a imperturbabilidade perante o ignorantismo evolutivo alheio;
a cautela do conscienciólogo jejuno perante o vasto corpus neoverponológico; a pseudodiplomacia pró-forma, mera etiqueta social; os ranços retroparadigmáticos pessoais; as automimeses obsoletas; a amaurose ideológica; a aversão patológica ao paradigma recém abandonado; a aversão
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neologística; os argumentos falaciosos na mídia; as retrogescons pessoais obsoletas; a anticompetitividade interparadigmática; as transições paradigmáticas; as concessões sociais lúcidas; os
eventuais recursos eufemísticos; as analogias pedagógicas; as táticas cosmoéticas diplomáticas
anônimas; o respeito à liberdade consciencial; as singularidades holobiográficas das consciências;
o olhar traforista; os neopontos na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as interrelações harmônicas;
a neovisão grupal pós-autorreciclagens; a autossustentabilidade reciclogênica; os refluxos antievolutivos; o aproveitamento prático dos cons recuperados; as idiossincrasias grupais; as variáveis auto e heteroconscienciométricas; a escrita reconciliatória com desafetos do passado; as diferenças interconscienciais enquanto megafonte cognitiva; a mensagem virtual diplomática; o descarte das sociosidades patoevocadoras; a lente automundividencial personalíssima; o respeito aos
heterolimites cognitivos; a amplitude conformática nas argumentações; o elitismo evolutivo, inevitável e cosmoético; o novo olhar sobre retroparadigmas pessoais; a evitação da prepotência neocientificista; a dosagem neologística racional; a tares oportuna, livre de convencimentos e cooptações; os referenciais axiológicos; o carisma assistencial catalítico; os acertos grupocármicos;
a criticidade assertiva na grafotares; a adaptabilidade tarística ao público-alvo; a demanda tarística
após avanço autoparadigmático; a grafotares assertiva aproximando paradigmas; os paradigmas
intermediários pré-conscienciológicos no timeline do reciclante existencial; a ansiedade cronoevolutiva; o megadesafio infindo do Universalismo teático; a hipótese racional de a diplomacia
interparadigmática constituir-se instrução parapedagógica dos Cursos Intermissivos (CIs); a Cosmoética enquanto megadiferencial do paradigma consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais (ECs) homeostáticas da conscin diplomática cosmoética; o impacto da autocosmoeticidade no círculo parassocial próximo; os bastidores paradiplomáticos; os encapsulamentos conscienciais; as interprisões grupocármicas; o nível de amparabilidade pessoal; a autossustentabilidade
holossomática; a força do autexemplo multidimensional da diplomacia; o sustentáculo de interassistências multidimensionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo empatia-ortocomunicabilidade; o sinergismo diplomacia–inteligência evolutiva (IE); o autodomínio frente ao sinergismo absolutismo-belicismo-ignorantismo alheio; o sinergismo paradigmas vigentes–intrafisicalidade circundante; o sinergismo
neorrecin–neovisão de mundo; o sinergismo diplomacia-holoconvivialidade.
Principiologia: o princípio da intercompreensão paradigmática; o princípio do sozinho
vai mais depressa, em grupo se vai mais longe; o princípio cosmoético de na dúvida abster-se;
o princípio do conhecer para esclarecer; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio
da retribuição tarística; o princípio de o avanço grupal pautar-se na evolução pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a neoteoria-líder do paradigma consciencial.
Tecnologia: as técnicas energéticas após debates acalorados; a técnica da troca de papéis; a técnica da tenepes; a técnica da desassim; a banana technique; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do mitridatismo; a racionalidade evolutiva na técnica da afetividade;
a técnica do exemplarismo evolutivo; a técnica de pensenizar antes de falar.
Voluntariologia: o voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradiplomacia.
Efeitologia: os efeitos libertadores da diplomacia; os efeitos evolutivos do esclarecimento no grupocarma; os efeitos paradiplomáticos da Higiene Consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses hauridas nas performances diplomáticas.
Ciclologia: o ciclo holomaturológico de paradigmas pessoais na intrafisicalidade; o ciclo aperfeiçoamento do materpensene pessoal–evolução do materpensene grupal; o timing assertivo no ciclo tacon-tares; o ciclo ideias divergentes–neoideias.
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Enumerologia: a linguagem técnica empática; o confor ponderado; as energias conscienciais pacificadoras; a fala apaziguadora; a omissuper calculada; o argumento conciliador;
o Universalismo.
Binomiologia: a relatividade do binômio certo-errado; o binômio paradireitos alheios–
–paradeveres pessoais; o binômio crise de crescimento–autoquestionamento paradigmático;
o binômio fanatismos-inculcações; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio conhecimento-responsabilidade; o binômio conduta-padrão–conduta-exceção.
Interaciologia: as interações interparadigmáticas sadias; as interações parassociais diplomáticas; a interação microminoria lúcida–macromaioria insciente quanto ao neoparadigma
consciencial; a interação conflituosidade interparadigmática–interprisão grupocármica; a interação holobiografia-Mesologia; as interações conscienciais qualificadas; a interação paradigmas
gerais–paradigma pessoal; a interação afetividade–rapport interassistencial; as interações Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)–Socin.
Crescendologia: o crescendo paradigma convencional–paradigma consciencial; o crescendo retaguarda mesméxica–vanguarda neocientificista.
Trinomiologia: o trinômio neofóbico ironizar-sarcastizar-radicalizar.
Antagonismologia: o antagonismo heterocrítico reprovação útil / complacência corrupta; o antagonismo patrulhamento ideológico / autodisponibilidade tarística; o antagonismo intenção de convencer / intenção de esclarecer; o antagonismo debate minimamente útil / polêmica
interassediadora; o antagonismo diplomacia / passividade; o antagonismo incentivo / imposição;
o antagonismo silêncio diplomático / silêncio omisso; o antagonismo discurso racional / apelo
emocional; o antagonismo escuta atenta / escuta trafarista.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente tarístico poder ser isolado pelo grupo; o paradoxo do impositor neoverponológico.
Politicologia: a democracia; a proexocracia; as políticas tarísticas na CCCI.
Filiologia: a neofilia; a culturofilia; a adaptaciofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a neofobia paradigmática.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de querer estar sempre certo; a mania de menosprezar o desconhecido; o descarte da mania de agradar.
Mitologia: o mito de os fins evolutivos justificarem os meios anticosmoéticos.
Holotecologia: a diplomacioteca; a conflitoteca; a reeducacioteca; a sociologicoteca;
a criticoteca; a recicloteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Paradiplomacia; a Paradigmologia; a Paradireitologia; a Interassediologia; a Amparologia; a Interassistenciologia; a Axiologia; a Liberologia;
a Coerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin-solução; o casal íntimo; a personagem partidarista.
Masculinologia: o infiltrado cosmoético; o amparador intrafísico; o conviviólogo; o reciclante existencial; o tenepessista; o escritor cosmoético; o reeducador autexemplarista; o docente em Conscienciologia; o bombeiro consciencial; o adversário paradigmático.
Femininologia: a infiltrada cosmoética; a amparadora intrafísica; a convivióloga; a reciclante existencial; a tenepessista; a escritora cosmoética; a reeducadora autexemplarista; a docente em Conscienciologia; a bombeira consciencial; a adversária paradigmática.
Hominologia: o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens pacificator; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo
sapiens antimimeticus; o Homo sapiens antidoctrinator; o Homo sapiens evolutiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: diplomacia interparadigmática pessoal = a dosagem tarística adequada
no trato diário com os compassageiros evolutivos leigos quanto à multidimensionalidade; diplomacia interparadigmática institucional = o conjunto de políticas resolutivas adotadas em organismos conscienciocêntricos, capazes de promover de maneira pacífica, livre de embates ideológicos
nocivos, a expansão da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da afetividade; a cultura da interdependência evolutiva; a cultura da interconfiança; a cultura da interassistência; a erudição multicultural.
Oportunidade. A interassistência avançada proposta pela tarefa do esclarecimento exige
ponderação e critério. Optar pelo tacape da verdade indiscriminadamente é demonstração de antidiscernimento, caminho aberto ao estupro evolutivo e possível perda de oportunidades reconciliatórias. O óbvio para alguns pode ainda ser o absurdo para muitos.
Omissuper. Eventualmente, sair à francesa ou tirar o time de campo podem ser valiosos
recursos ortoconviviológicos, mediante o racional assentamento em bases cosmoéticas, isento de
conivências interprisionais ou omissões deficitárias. Diplomacia exige traquejo.
Diferenças. Vale lembrar: o paradigma consciencial segue (Ano-base: 2017) enquanto
pilar omnipesquisístico e parepistemológico de microminoria de componentes da Humanidade.
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 10 paradigmas relativamente usuais na Socin, pautados em valores ou prioridades evolutivas distintas, com os quais o pesquisador consciencial, homem ou mulher, há de conviver eventualmente:
01. Bairrista: a circunscrição geopolítica egoica; a priorização do micromundo grupal.
02. Belicista: a ignorância evolutiva crassa; a priorização da competitividade.
03. Carreirista: o workaholism; a coleira de ouro; a priorização do secundário.
04. Esoterista: a mistificação da evolução; a priorização das formas.
05. Hedonista: a autoidolatria; a priorização dos prazeres pessoais.
06. Materialista: as limitações da unidimensionalidade; a priorização do elétron.
07. Monetarista: a fantasia da provisoriedade intrafísica; a priorização do cifrão.
08. Politicista: o fascínio das ideologias; a priorização do comando.
09. Religiosista: a genuflexão pseudoprotecionista; a priorização da consolação.
10. Saudosista: a acumulabilidade pensênica ociosa; a priorização do passado.
Autoqualificação. Pela Traforologia, a diplomacia interparadigmática envolve condições evolutivamente avançadas, ao modo dos 10 exemplos, expostos em ordem alfabética:
01. Abnegação: as concessões cosmoéticas calculistas.
02. Autoortoposicionamento: a firmeza evolutiva, livre de teimosias do psicossoma.
03. Cosmovisão: a criticidade além do óbvio; o âmago dos contextos grupais.
04. Discernimento: a priorização factível do melhor para todos.
05. Esclarecimento: a atenção às deixas para a abordagem tarística.
06. Megafraternismo: a afetividade; a compreensão; o senso holocármico.
07. Neofilia: a curiosidade sadia para compreender diferenças.
08. Parapsiquismo: o conhecimento da multidimensionalidade.
09. Perdão: o heteroperdoamento abnegado; o descarte de ranços ideológicos.
10. Reeducação: o abertismo para reaprender o mais evolutivo; a semperaprendência.
Universalismo. Importa ao neocientista consciencial construir pontes interparadigmáticas, não muros. A manutenção da postura pessoal abertista, diplomática e tarística diante das mais
distintas interações evolutivas, seja na atuação explícita ou no autexemplo sutil, configura a práxis multidimensional da pacificação interconsciencial. Diplomatas abrem portas.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a diplomacia interparadigmática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acepção de pessoas: Antievoluciologia; Nosográfico.
02. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
03. Amaurose ideológica: Politicologia; Nosográfico.
04. Autoimperturbabilidade parapsíquica: Holomaturologia; Homeostático.
05. Bastidores paradiplomáticos: Paradiplomaciologia; Homeostático.
06. Conduta desarmada: Pacifismologia; Homeostático.
07. Conscienciólogo diplomata: Perfilologia; Homeostático.
08. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
09. Conscin-solução: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Equação conscienciográfica: Taristicologia; Homeostático.
11. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
12. Neoperspectiva existencial: Neopensenologia; Homeostático.
13. Neoposicionamento ideativo: Grafopensenologia; Homeostático.
14. Ponte interparadigmática: Interparadigmologia; Neutro.
15. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.

AS TEÁTICAS DA DIPLOMACIA INTERPARADIGMÁTICA
CHANCELAM A ATUAÇÃO LIBERTÁRIA DA CONSCIÊNCIA,
TRAQUEJADA NA DOSAGEM RESPEITOSA E FUNCIONAL
DOS AUTOPOSICIONAMENTOS TARÍSTICOS DIUTURNOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de pesquisador ou pesquisadora da
Conscienciologia, opta pelo esclarecimento ou pela hipercriticidade frente às diferenças interparadigmáticas? Com qual nível teático e real de afetividade e senso de liberdade interconsciencial?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 1 microbiografia; 240 sinopses; 36
tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 31 e 32.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102
sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 992, 999,
1.001 e 1.002.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 531.
4. Zaslavsky, Alexandre; O Princípio da Intercompreensão nas Relações Paradiplomáticas entre CCCI
e Socin; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N.4; 1 E-mail; 1 microbiografia; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2008; páginas
329 a 336.
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DÍPTICO EVOLUTIVO
(DUPLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O díptico evolutivo é o resultado concreto dos esforços conjuntos dos 2 parceiros da dupla evolutiva harmônica, na condição de coautores de obra libertária, ou da megagescon a 2, por exemplo, escrita e publicada, na qual o trabalho de cada escritor se completa interativa, mútua e plenamente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra díptico vem do idioma Latim, diptycha, ―tábuas duplas dobráveis;
tabuinhas com o nome dos magistrados, doadas aos amigos ou ao povo, no dia no qual tomavam
posse do cargo‖, do idioma Grego, díptukhos, ―dobrado em 2; redobrado‖. Surgiu no Século
XVIII. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma
Latim, evolutio, ―ação de percorrer, de desenrolar‖. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Obra conjunta de duplistas. 2. Obra de 2 coautores.
Neologia. As 4 expressões compostas díptico evolutivo, díptico evolutivo inversivo, díptico evolutivo misto e díptico evolutivo reciclante são neologismos técnicos da Duplologia.
Antonimologia: 1. Obra pessoal. 2. Obra individual. 3. Díptico psicográfico (cross
correspondence).
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o status evolutivo harmônico de ambos os parceiros duplistas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interatividade interconsciencial de 2 duplistas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene ao mesmo tempo pessoal e a 2 da Duplologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; a expansão da autopensenização nos debates no aconchego
do lar.
Fatologia: o díptico evolutivo; o desafio racional do díptico evolutivo; o díptico autanalítico Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia; o díptico temperamental trafar-trafor;
o díptico interassistencial tacon-tares; o díptico recexológico invéxis-recéxis; a dupla evolutiva
bem constituída; o Manual da Dupla Evolutiva; a ASSINVÉXIS; a interdependência consciencial
no contexto da dupla evolutiva; a Prospectiva Conscienciológica; as proéxis executadas e exemplificadas a 2; a tares vivida, dia e noite, a 2; a megagescon a 2; a escrita a 4 mãos; o somatório
das bagagens evolutivas; a conexão das experiências; as proéxis complementares; o fato, apenas
teórico e surpreendente, de ainda não existirem dípticos evolutivos no universo da Conscienciologia (Ano-base: 2009); a prova da interatividade mentalsomática profunda de duas conscins; o díptico evolutivo na condição de neoverpon para a pesquisa dos duplólogos; o nascimento, na Terra,
da concepção dos autorrevezamentos multiexistenciais, entrosados, de duas consciências duplistas
em duas vidas humanas consecutivas, gerando o díptico evolutivo autorrevezador.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a alcova energeticamente blindada; o campo mentalsomático doméstico sustentado a 2; a colheita intermissiva a 2.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre 2 paracérebros afins interligados produtivamente;
o sinergismo entre os duplistas propiciando o sinergismo com os amparadores extrafísicos de
função; o sinergismo espontâneo da dupla evolutiva bem-sucedida; o sinergismo das megagescons.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio do duplismo ser
a ponte para a megafraternidade; o princípio da interassistencialidade vivenciado a 2.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o nivelamento dos códigos pessoais de Cosmoética dos duplistas; o código duplista de Cosmoética (CDC) em si.
Teoriologia: a teoria do díptico evolutivo.
Tecnologia: a técnica da Duplologia; a técnica do díptico evolutivo.
Voluntariologia: o voluntariado complementarmente entrosado da dupla evolutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da dupla evolutiva.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Duplólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito halo do entrosamento evolutivo das conscins duplistas; os efeitos
homeostáticos do duplismo nas produções de cada duplista.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas a 2; as neossinapses da Verponologia
Conscienciológica.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo natural da vida
a 2 união (reencontro)-produção (gescons)-separação (dessoma).
Enumerologia: o díptico evolutivo de inversores existenciais; o díptico evolutivo de professores da Conscienciologia; o díptico evolutivo de pesquisadores conscienciológicos; o díptico
evolutivo de epicons; o díptico evolutivo de tenepessistas; o díptico evolutivo de projetores conscientes; o díptico evolutivo de ofiexistas.
Binomiologia: o binômio parapsiquismo-intelectualidade; o binômio autogescon–gescon da dupla evolutiva; o binômio inteligente dos coautores duplistas.
Interaciologia: a interação Curso Intermissivo (CI)–díptico evolutivo.
Crescendologia: o crescendo díptico evolutivo–autorrevezamento multiexistencial a 2.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer a 2.
Polinomiologia: o polinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo–casal parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo prole somática / prole mentalsomática; o antagonismo dupla evolutiva / divórcio; o antagonismo díptico evolutivo / divórcio.
Paradoxologia: o paradoxo do forte afeto entre 2 transbordar produtivamente para
a Humanidade e a Para-Humanidade.
Politicologia: a democracia vivenciada na relação a 2; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço a 2.
Filiologia: a evoluciofilia a 2; a intelectofilia a 2; a interassistenciofilia a 2.
Mitologia: a superação intelectual do mito milenar da realização do casal ser a geração
de filhos.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a paratecnoteca.
Interdisciplinologia: a Duplologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Vinculologia; a Harmoniologia; a Mentalsomatologia; a Priorologia; a Verponologia; a Experimentologia; a Grafopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens
evolutiens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
liberator.
V. Argumentologia
Exemplologia: díptico evolutivo inversivo = o constituído por 2 coautores inversores
existenciais; díptico evolutivo misto = o constituído por 2 coautores formando dupla evolutiva
mista ou de inversor existencial e reciclante existencial; díptico evolutivo reciclante = o constituído por 2 coautores reciclantes existenciais.
Culturologia: o contrafluxo da cultura individualista; a Culturologia Avançada da Duplologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o díptico evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
02. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
05. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
06. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
07. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
08. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
09. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
10. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
12. Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
13. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
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14. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
15. Trintão sem duplista: Conviviologia; Neutro.

A NEOVERPON DA CRIAÇÃO TEÁTICA DOS DÍPTICOS
EVOLUTIVOS CONSTITUI MEGADESAFIO DE ENTROSAMENTO INTERASSISTENCIAL ÀS CONSCINS DUPLISTAS,
LÚCIDAS, CONSCIENCIOLÓGICAS, INTERMISSIVISTAS.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a técnica do díptico evolutivo? Vê
alguma possibilidade de aplicá-la à própria vida de duplista nesta existência humana?
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DIREÇÃO AGRESSIVA
(ACIDENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A direção agressiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, dirigir o veículo de maneira violenta, alheia às ações dos outros condutores e às condições adversas
do trânsito, sem preocupar-se com qualquer tipo de análise, exame, sondagem, avaliação, verificação, visualização, percepção ou reconhecimento das situações de risco causadoras de acidentes,
envolvendo meios de transporte, pessoas e / ou pré-humanos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo direção vem do idioma Francês, direction, e este do idioma Latim,
directio, ―alinhamento; linha direta‖, de dirigere, ―dirigir; endireitar; alinhar; traçar; marcar alguma divisa; dispor; ordenar; ir em linha reta‖. Surgiu no Século XVI. A palavra agressiva procede
do radical do particípio passado do verbo no idioma Latim, aggredire, ―ir para; aproximar-se; brigar com, atacar‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Direção violenta. 2. Direção hostil. 3. Direção provocativa. 4. Direção ofensiva. 5. Direção deseducada. 6. Direção perigosa. 7. Direção descuidada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo agressiva:
agressão; agressividade; agressivo; agressor; agressora; agressória; agressório.
Neologia. As 3 expressões compostas direção agressiva mínima, direção agressiva média e direção agressiva máxima são neologismos técnicos da Acidentologia.
Antonimologia: 01. Direção defensiva. 02. Direção civilizada. 03. Direção educada.
04. Direção cortês. 05. Direção amistosa. 06. Direção urbanizada. 07. Direção gentil. 08. Direção reverente. 09. Direção respeitosa. 10. Direção simpática.
Estrangeirismologia: a traffic violence; a road rage; o speeding; o dangerous overtaking; o seatbelt evitando dessomas; o stress no trânsito; a redução do lifetime; o atasco em dias
festivos; o descontrole motivado pelo flat tire; a interstate; o desrespeito à placa de no parking.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento
quanto à convivialidade fraterna no trânsito.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares incentivando a reflexão sobre
a temática: – Acidentes vitimizam malavisados. Álcool: inimigo mortal. As imprudências matam.
Reações refletem condutas. Velocidade: falha potencializada.
Coloquiologia. Eis 11 expressões coloquiais derivadas do senso comum, utilizadas para
denominar os motoristas agressivos: o bisonho; o finozinha; o fittipaldi; o mangolão; o pé-de-chumbo; o tranca-ruas; o tarado do asfalto; o senhor pressa; o come-faixa; o avoado; o pit bull
do trânsito.
Citaciologia: – Os acidentes são acidentes apenas para os ingênuos (George Santayana,
1863–1952). Carruagens sem cavalos andarão e os acidentes de angústia o mundo encherão (Ursula Sonhteil, 1488–1561).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Seja paciente na estrada para
não ser paciente no hospital. Feriado e trânsito: uma combinação ainda perigosa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da agressividade no trânsito; o holopensene da somaticidade; o pensene patológico guiando os atos do condutor; o ato contumaz de pensenizar mal
do outro; a autopensenidade antifraterna; o holopensene belicoso; o holopensene da irreflexão;
o holopensene maldoso; o holopensene da irracionalidade; os holopensenes expressando a anticosmoética; o desequilíbrio holopensênico; as afinidades pensênicas desarmoniosas; os monopensenes; a monopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os
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patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a carência, no holopensene pessoal, da Higiene Consciencial; a falta da retilinearidade autopensênica evitando a convivialidade sadia; a supressão do holopensene pessoal preventivo.
Fatologia: a direção agressiva; os crimes de trânsito; o homicídio culposo; a lesão corporal culposa; a condução do veículo sob influência de álcool ou substâncias entorpecentes geradoras de dependência física ou psíquica; o subcérebro abdominal qual sede das manifestações
conscienciais; as relações interconscienciais nosográficas; a participação em competição não autorizada a exemplo de rachas; a omissão de não reduzir a velocidade ao se aproximar de animais
na pista, guia da calçada, acostamento, escolas, hospitais; o descuido ao aproximar-se de veículos
de transporte coletivo parado, para embarque e desembarque de passageiros; a utilização do veículo para exibir manobras radicais em via pública; a ameaça constante aos pedestres; a aceleração
do ronco do motor com o carro parado na sinaleira, a fim de assustar o pedestre na travessia da
faixa de segurança; a arrancada brusca com objetivo de intimidação; a falta de cuidados necessários à segurança do trânsito; as ultrapassagens em locais proibidos e devidamente sinalizados;
as ultrapassagens sem possuir visibilidade suficiente; as ultrapassagens pelo acostamento sem
preocupar-se com a segurança dos transeuntes; o deslocamento do veículo pelo acostamento para
não ficar na fila; o arremesso de água e detritos sobre pedestres e outros veículos; o estacionamento na pista de rolamento das rodovias; o estacionamento em guia de calçada rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos; o estacionamento em guia de calçada rebaixada destinada
à acessibilidade para cadeirantes; o estacionamento sobre a faixa destinada ao cruzamento de pedestres; o avanço do sinal de parada obrigatória; o avanço do sinal vermelho do semáforo; a condução de bicicleta de maneira agressiva; a condução do veículo com descarga aberta perturbando
o silêncio noturno; a condução do veículo com defeito no sistema de sinalização durante a noite;
o farol desregulado perturbando os condutores de veículos transitando em sentido contrário;
a mudança de direção sem uso do pisca-pisca; o uso da buzina em locais e horários proibidos pela
sinalização; a condução em marcha a ré percorrendo distâncias superiores às necessárias para efetuar pequenas manobras; o arrastamento de qualquer objeto com risco de acidente; a perturbação
do fluxo ao transitar ao lado de outro veículo por tempo prolongado dificultando as ultrapassagens; a condução do veículo pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação;
o suicídio anunciado.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a macro-PK destrutiva; a experiência parapsíquica de quase-morte (EQM) decorrente de acidente; os acidentes de percurso parapsíquicos; a ignorância quanto ao emprego da sinalética energética e parapsíquica pessoal, enquanto ferramenta auxiliar nas decisões assertivas; a insensibilidade parapsíquica; a blindagem patológica do veículo impossibilitando a intervenção do amparo extrafísico;
os passageiros sendo usados na condição de marionetes de assediadores; os bagulhos energéticos
usados ao modo de enfeite; as energias parasitas; a ausência de assepsia energética no interior do
veículo; a falta da autoconscientização multidimensional (AM); a confiança no guia amaurótico;
a doação energética involuntária; as atitudes anticosmoéticas geradoras de interprisões; a assimilação energética doentia convergindo para acidentes gravíssimos; a energia agressiva do trânsito;
a paisagem exuberante com energia negativa; os locais energeticamente estigmatizados; os bolsões extrafísicos criados a partir dos acidentes fatais; a atuação heterassediada de consciências
reurbanizadas (consréus) por detrás do volante; a evocação inconsciente de consciexes patológicas; o uso do carro enquanto instrumento de sedução holochacral; o acolhimento da inspiração
baratrosférica; os ―sonhos‖ precognitivos de acidentes automobilísticos; a importância do parapsiquismo sadio na tomada de decisões; o trabalho incansável dos amparadores extrafísicos para
reduzir os acidentes; a equipe extrafisica técnica no atendimento a dessomados em acidentes de
trânsito; a melex anunciada do intermissivista inadaptado; a rolagem da dívida para próxima ressoma; a consciência presa ao soma mutilado entre as ferragens; o rompimento abrupto do cordão
de prata; o aumento diário do número de parapsicóticos post-mortem devido à direção agressiva.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo condutor incauto–assediador; o sinergismo condução
errada da vida–condução errada do veículo; o sinergismo maior frota–maior conflito; o sinergismo inexperiência-erro; a falta do sinergismo afeto-respeito; o sinergismo emoção exacerbada–
–baixa lucidez.
Principiologia: a negligência quanto ao princípio dos 4 pês prevenção-precaução-prudência-proteção; a ausência do princípio da coexistência madura; o desconhecimento do princípio devagar e sempre; o princípio da atração “os afins se atraem”; o princípio do respeito aos
direitos de outrem; o princípio autocorruptor “todo mundo faz”; a resistência ao princípio de
não ir contra os fatos; o princípio de ninguém evoluir sozinho.
Codigologia: o desprezo ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB); a carência do código
pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência do código de ética social; a falta do código pessoal de
conduta.
Teoriologia: a teoria da fúria no trânsito; a teoria do sequestro da amígdala; a teoria
da reurbex; a teoria do assédio individual; a teoria da reação em cadeia; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a falta do uso de técnicas da direção defensiva; o uso indevido da técnica
de desrepressão no trânsito; as técnicas baratrosféricas de intimidação; a ausência da técnica da
Higiene Consciencial; a desvalorização das técnicas de segurança pessoal; as técnicas de autodefesa energética.
Voluntariologia: os voluntários do projeto Cinema Rodoviário; os voluntários na melhoria do trânsito, organizados em ONGs; os voluntários das blitz educativas em véspera de feriados; os voluntários do Curso Multiplicadores para o Trânsito Seguro; os voluntários propositores de Caminhadas pela Paz no Trânsito; a conscientização dos riscos do trânsito pela Parceiros
Voluntários; o voluntário na operação Balada Segura.
Laboratoriologia: os desafios do trânsito na condição de laboratório conscienciológico
da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o desprezo ao laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; a falta de vivências em laboratórios conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito ilusório do trinômio café–música alta–janela aberta; o efeito da reincidência de abusos ao longo da via; o efeito do controle comportamental por meio das regras
de trânsito; o efeito da desobediência à sinalização; o efeito das drogas sobre o condutor; o efeito da gesticulação durante a direção de veículo; o efeito do uso de palavras de baixo calão; o aumento dos riscos como efeito do uso de atalhos.
Neossinapsologia: os anticons impedindo as neossinapses na recuperação de cons; as
sinapses viciadas; o radiotismo bloqueando a criação de neossinapses; a predominância das retrossinapses patológicas; a ausência de neossinapses sobre pacifismo; a falta das neossinapses
sadias; a ressignificação das retrossinapses da armadura medieval para a lataria do veículo.
Ciclologia: o ciclo dessoma rápida–ressoma rápida; o ciclo aceleração-frenagem; o ciclo dos acidentes de percurso evitáveis; o ciclo dos congestionamentos nas grandes metrópoles;
o ciclo algoz-vítima; o ciclo da insanidade recorrente do motorista agressivo; a falta do ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o defeito mecânico; a desobediência à sinalização; a ingestão de álcool;
a banalização da manutenção da distância de segurança; a sonolência; a ultrapassagem indevida;
a velocidade incompatível. A falta de cuidado; a falta de dedicação; a falta de domínio; a falta de
atitude; a falta de performance; a falta de percepção; a falta de resposta.
Binomiologia: o binômio erro-violação; o binômio frenagem-aderência; o binômio pense-pare; o binômio habilidade-instinto; o binômio divórcio-acidentes; o binômio manifestação
qualificada–aquisição de competências; o binômio atos conscientes–atos automáticos; o binômio
percepção seletiva–cognição seletiva.
Interaciologia: a ausência de interação entre condutores; a falta de entendimento na interação condutor-condutor; a interação nosográfica álcool-fármaco; a interação humor-compor-
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tamento; a interação ignorância-violência; a interação emoção-irracionalidade; a interação ansiedade-irreflexão; a interação ignorância-monovisão; a falta de interação Higiene Consciencial–holossoma.
Crescendologia: o crescendo medo-bloqueio; o crescendo impaciência-audácia-tumulto; o crescendo estresse-esgotamento-sonolência; o crescendo redução de atenção–redução de
reflexos promovendo aumento dos riscos.
Trinomiologia: o trinômio acidente-desastre-sinistro; o trinômio proteger-alertar-socorrer; o trinômio conhecimento-prática-atitude; o trinômio educação-respeito-cortesia; o trinômio cognição-atenção-decisão; o trinômio cautela-cuidado-respeito; a falta do trinômio (das soluções) rápidas-tranquilas-amigáveis; o trinômio conflito-ameça-agressão; o trinômio desrespeito-colisão-sofrimento; o trinômio desprezo às normas–tráfego inseguro–condutores em risco.
Polinomiologia: o polinômio automóvel-plateia-racha-homicídio; o polinômio nosográfico apressamento-agitação-briga-reclamação; o polinômio (dos custos) ambientais-sociais-psicológicos-financeiros; o polinômio pressa-desatenção-agressividade-competitividade; o polinômio engenharia-educação-fiscalização-punição; a falta do polinômio racionalidade-generosidade-solidariedade-evolutividade; o polinômio calma-equilíbrio-ponderação-firmeza.
Antagonismologia: o antagonismo pseudocoragem / medo real; o antagonismo ações
erradas / omissões erradas; o antagonismo fúria / mansidão; o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo fila quilométrica / trânsito livre; o antagonismo minicontrariedade
/ maxirreação; o antagonismo acidente evitável / acidente inevitável.
Paradoxologia: o paradoxo da viagem de férias sem retorno; o paradoxo da adultidade
imatura; a condição paradoxal de a mais leve desatenção causar grave acidente; o paradoxo de
os avanços tecnológicos não reduzirem a invasão de residências e calçadas pelos veículos automotores; o paradoxo carros mais seguros–tragédias mais constantes; o paradoxo corpo presente–mente ausente; o paradoxo carro amigo–carro-arma.
Politicologia: a belicosocracia; a barbarocracia; a conviviocracia; a egocracia; a instintocracia; a nosocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a derrogação das leis da física; a ineficácia na aplicação das leis de trânsito;
a negligência quanto à lei seca; a lei anticosmoética do gersismo; a inconsciência quanto à lei do
retorno; a lei do exemplarismo; a lei das afinidades; a lei do contágio; a lei da autopensenização
ininterrupta.
Filiologia: a alcoolofilia; a belicosofilia; a conflitofilia; a egofilia; a riscofilia; a materiofilia; a musicofilia.
Fobiologia: a astrofobia; a autofobia; a claustrofobia; a harpaxofobia; a ligofobia; a necrofobia; a pasmofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da Maria vai com as outras; a síndrome de Ayrton Senna;
a síndrome da urgência; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a baixa lucidez quanto às manias pessoais; a mania de viver o presente sem
pensar no futuro; a mania de pensar mal dos outros; a mania de buzinar forte com a intenção de
assustar o pedestre; a mania de dirigir dando sinal de luz e colado ao veículo da frente; a mania
de transitar com equipamento sofisticado de som e a todo volume; a mania de postergar a manutenção corretiva do veículo.
Mitologia: o mito de todo brasileiro ser apaixonado pelo carro; o mito da primeira infração; o mito “comigo não acontece”; o mito do motorista infalível; o mito da vítima inocente;
o mito da vida ser única; o mito da falta de tempo.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a erroteca; a apriorismoteca; a atencioteca; a belicosoteca; a criminoteca; a dessomatoteca.
Interdisciplinologia: a Acidentologia; a Sociopatologia; a Suicidiologia; a Comunicologia; a Interprisiologia; a Autodesassediologia; a Desassediologia; a Reurbexologia; a Pacifismologia; a Prevenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin belicista; a conscin eletronótica; a consciência rebelde; a conscin reativa; a conscin obnubilada; a conscin materialista; a conscin trancada;
a conscin robotizada; a conscin acrítica; a conscin imatura; a conscin instintiva; a conscin energívora; a consciênçula; a personalidade débil; a isca humana inconsciente; a pessoa subjugada; o ser
baratrosférico.
Masculinologia: o motorista; o passageiro; o pedestre; o assediado; o justiceiro; o infrator; o atropelador; o corredor; o desafiador; o provocador; o indisciplinado; o indócil; o inconformado; o recalcitrante; o trangressor; o revoltado; o violador; o renitente; o prevaricador; o rebelde; o desrespeitador; o contraventor; o inflexível; o obstinado; o bagunceiro; o briguento; o belicista; o ressentido; o revolucionário; o pavio-curto; o complicador; o pré-serenão vulgar; o idólotra; o robô-humano; o subordinado; o algoz; o manipulador; o dissimulador; o assediador; o desvirtuador; o antinterativo; o anticomunicativo; o confuso; o conflitivo; o evocador.
Femininologia: a motorista; a passageira; a pedestre; a assediada; a justiceira; a infratora; a atropeladora; a corredora; a desafiadora; a provocadora; a indisciplinada; a indócil; a inconformada; a recalcitrante; a trangressora; a revoltada; a violadora; a renitente; a prevaricadora; a rebelde; a desrespeitadora; a contraventora; a inflexível; a obstinada; a bagunceira; a briguenta;
a belicista; a ressentida; a revolucionária; a pavio-curto; a complicadora; a pré-serenona vulgar;
a idólotra; a robô-humana; a subordinada; a algoz; a manipuladora; a dissimuladora; a assediadora; a desvirtuadora; a antinterativa; a anticomunicativa; a confusa; a conflitiva; a evocadora.
Hominologia: o Homo sapiens accidens attractivus; o Homo sapiens ebriosus; o Homo
sapiens bellicosus; o Homo sapiens contraventoris; o Homo sapiens vitadestructibilis; o Homo
sapiens riscomaniacus; o Homo sapiens toxicomaniacus.
V. Argumentologia
Exemplologia: direção agressiva mínima = a condução, de maneira irresponsável, causando acidente com danos materiais ao veículo; direção agressiva média = a condução, de maneira irritadiça, resultando em acidente com lesões corporais leves em si e / ou em terceiros; direção
agressiva máxima = a condução, sob influência de drogas leves ou pesadas, causando acidente
com lesões graves e / ou dessomas.
Culturologia: a cultura brasileira da impunidade; a cultura da violência fomentada na
Era das Consréus; a cultura das fatalidades; a cultura de “esta lei não pega”; a cultura da emoção em primeiro lugar; a cultura do consumismo exacerbado; a cultura do comportamento agressivo contra a mulher-motorista; a cultura do atraso.
Casuística. Concernente à Etiologia, eis, por exemplo, listadas em ordem alfabética,
3 características ou condições manifestas pela conscin condutora veicular agressiva, ou não, causadoras da maioria dos acidentes de trânsito:
1. Imperícia: a falta de habilidade na condução de determinado tipo, marca ou modelo
de veículo.
2. Imprudência: o descuido e reincidência no desrespeito ao limite suportado pelo veículo, ou ainda, na falta de lucidez quanto aos riscos do trânsito.
3. Negligência: a ignorância quanto à condição insegura de dirigibilidade na chuva intensa, no veículo defeituoso, na pista escorregadia ou com os pneus em mau estado de conservação.
Tipologia. No contexto da Acidentologia, eis, listados em ordem alfabética, 13 tipos de
acidentes passíveis de ocorrerem ao condutor sem o uso de posturas profiláticas:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
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Atropelamento de pessoa.
Atropelamento de pré-humano.
Capotamento.
Colisão com bicicleta.
Colisão com objeto fixo.
Colisão com objeto móvel.
Colisão frontal.
Colisão lateral.
Colisão transversal.
Colisão traseira.
Queda de pessoas do veículo.
Saída de pista.
Tombamento de veículo.

Caracterologia. Sob a ótica da Paraconviviologia, eis, listados em ordem alfabética, 28
comportamentos, posturas ou características, convergentes à direção agressiva, praticados pela
conscin, isca humana inconsciente, quando na função de condutor, homem ou mulher:
01. Agressividade: a tendência de subestimar os riscos e consequências das atitudes.
02. Angústia: a lucidez comprometida; o desconforto psicológico e físico.
03. Ansiedade: a inquietação; a agonia; a sensação de estar sempre fora do horário, no
local errado.
04. Autocracia: o uso do carro igual forma de poder; o não reconhecimento dos erros.
05. Autodestrutividade: a ampliação do estresse; os altos níveis de tensão.
06. Autoridade: o ato de dar ―carteirada‖; a arrogância expressa na comunicação ―você
sabe com quem está falando?‖.
07. Boyzinho: o banco deitado; o braço para fora; o cinto de segurança ignorado.
08. Competitividade: a constante busca de afins para realização de ―racha‖.
09. Depressão: a perda do interesse pelas atividades, amigos, família e a vida.
10. Discordância: as ações erradas julgadas corretas; a responsabilização dos erros atribuída a terceiros.
11. Distração: o prejuízo da falta da capacidade de concentração; a ausência de foco.
12. Dono do mundo: o holopensene monetário; o ―dinheiro é tudo‖.
13. Egoísmo: o descortês; o rude; o antipartilha; a negação para com o outro.
14. Euforia: o exagero; o descontrole emocional; as variações hormonais.
15. Frustração: o resultado insatisfatório; a baixa autestima; o volante utilizado ao modo de fuga.
16. Hostilização: a automaticidade da intolerância; a irritação; as discussões; as brigas.
17. Humildade: o falso desconhecimento perante as normas; o falso benefício ante a mascarada incultura.
18. Impulsividade: a reflexão atrasada; o ato impensado; o perigo permanente.
19. Insegurança: a rejeição; a busca da segurança; o ato de chamar atenção.
20. Insociabilidade: o ato de culpar os outros pelos atos praticados; as explicações fantasiosas.
21. Jejunice: o motorista de final de semana; o jejuno em rodovias.
22. Medo: o bloqueio de reações; a cautela extrema; o gerador de riscos no trânsito.
23. Nervosismo: a agitação; o desrespeito às normas; as reações violentas.
24. Passividade: o desligamento; a sujeição ao meio; o cúmplice das adversidades.
25. Pessimismo: a falta de ânimo; a indecisão; as reações lentas e inadequadas.
26. Truculência: os desatinos instantâneos; o desrespeito; a imposição da vontade;
a busca de confusão.
27. Urgência: o tempo mal administrado; o atraso; a tentativa de vencer o relógio; a síndrome da pressa.
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28. Vitimização: o sentimento de injustiça; a sensação de perseguição; a dramatização
das emoções.
Terapeuticologia. Conforme a Recexologia, eis, listados em ordem alfabética, 7 exemplos de ferramentas conscienciológicas, profiláticas, de pesquisa, para evitação da direção agressiva, pela conscin intermissivista, ou não, motivada quanto às autorreciclagens:
1. Autoconscienciometria.
2. Autoconsciencioterapia.
3. Código pessoal de Cosmoética.
4. Docência conscienciológica.
5. Holoteca (ampliação da cognição).
6. Prática bioenergética.
7. Voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a direção agressiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alcoolismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antirritabilidade: Equilibriologia; Homeostático.
03. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Bolsão holopensênico: Holopensenologia; Neutro.
05. Canga tribal: Parapatologia; Nosográfico.
06. Consciência rebelde: Parapatologia; Nosográfico.
07. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Direção defensiva: Profilaxiologia; Neutro.
09. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Miniacidente: Acidentologia; Nosográfico.
12. Paracriminologia: Parapatologia; Nosográfico.
13. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
14. Toxicomania: Parapatologia; Nosográfico.
15. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

A DIREÇÃO AGRESSIVA RENOVA A CONDIÇÃO SAUDOSA
DA BARATROSFERA, DA CONSCIN AINDA INCAUTA, SOB
O JUGO DO SUBCÉREBRO ABDOMINAL, REVIVENCIANDO
RETROSSINAPSES SUPERCONTAMINADAS DE BELICISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, contribui para a segurança no trânsito, com atitudes profiláticas, ou faz parte do grupo agressivo, cometendo imprudências, infrações e acidentes?
Qual o perfil pessoal enquanto condutor, passageiro ou pedestre?
Videografia Específica:
1. A Incompatibilidade entre Celular e Direção. Duração: 3min28. Publicado: 12.02.10. disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=yZTv0vWM5TA>; acesso em: 26.05.14.
2. Para quem não gosta de Usar o Cinto de Segurança. Duração: 0min44. Publicado: 27.04.07. disponível
em: <http://www.youtube.com/watch?v=te1WkIAfOaw>; acesso em: 26.05.14.
3. Uso do Cinto de Segurança no Banco Traseiro. Duração: 1min15. Publicado: 14.03.09. disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=LxQaQTAhZSo>; acesso em: 26.05.14.
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4. Vídeo para Refletir sobre Trânsito. Duração: 4min04. Publicado: 31.10.09. disponível em: <hrrp://www.
youtube.com/watch? V=fFJiRbRdN04>; acesso em: 26.05.14.
5. Vítimas da Combinação Perigosa Álcool e Direção. Duração: 5min16. Publicado: 25.07.12. disponível
em: <http://www.youtube.com/watch?v=GU-K6eVCmr0>; acesso em: 26.05.14.
Bibliografia Específica:
1. Corassa, Neuza; Seu Carro: Sua Casa sobre Rodas; pref. Reinier J. A. Rozestraten; revisores Adão Lenartovicz; & Dagoberto Grohs Drechsel; IV + 156 p.; 63 seções; 6 caps.; 14 abrevs.; 2 E-mails; 12 estrangerismos; 2 gráfs.;
25 ilus.; 2 tabs.; 2 websites; 34 refs.; 14 webgrafias; alf.; 21 x 15 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; 3ª reimp.; Juruá Editora; Curitiba, PR; 2007; páginas 23 a 54 e 91 a 122.
2. Galvão, Maria Neusa Dutra; et al.; Legislação de Trânsito; 102 p.; 23 seções; 49 caps.; 19 abrevs.; 19 curiosidades do trânsito; 6 esquemas; 1 foto; 2 gráfs.; 184 ilus.; 8 tabs.; 4 websites; glos. 73 termos; 25 refs.; 21 x 29,5 cm; espiralado; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Brasília, DF; 2004; páginas 6 a 77.
3. Hoffmann, Maria Helena; Cruz, Roberto Moraes; & Alchieri, João Carlos; Orgs.; Comportamento Humano no Trânsito; Antologia; 316 p.; 22 seções; 77 caps.; 49 abrevs.; 295 citações; 17 estrangerismos; 1 gráf.; 1 ilus.; 5 siglas; 14 tabs.; 23 testes; 290 refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; 3ª Ed. rev.; Casapri Livraria e Editora; Itatiba, SP; 2011; páginas
225 a 237, 263 a 273 e 289 a 313.
4. Paulus, Adilson Antônio; et al.; Org.; Legislação de Trânsito; 86 pág; 29 secções; 8 caps.; 49 abrevs.; 15
fotos; 1 tab.; 13 refs.; 1 webgrafia; alf.; 29,5 x 21 cm; espiralado; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Brasília,
DF; 2009; páginas 41 a 83.
5. Porto Junior, Apolinário; et al.; Org.; Acidentes e Levantamento do Local; 70 p.; 19 seções; 3 caps.; 21
abrevs.; 18 ilus.; 3 tabs.; 11 refs.; 5 webgrafias; 8 anexos; alf.; 29,5 x 21 cm; espiralado; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Brasília, DF; 2012; páginas 6 a 19.
6. Sosa, Miguel Ramirez; et al.; Manual Básico de Segurança no Trânsito: Manual do Condutor; 84 p.; 7 seções; 59 caps.; 352 ilus.; 5 refs.; 20 x 14 cm; br.; Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores; São
Paulo, SP; 2007; páginas 34 a 52.
7. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos.; 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 642, 650, 658 e 873.
8. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos.; 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 379, 390,
447, 450, 457, 504, 505, 518, 519, 526, 546, 598, 677, 678, 698, 701, 718, 719, 750, 773, 790, 861, 865, 866, 868, 892,
893, 917, 918, 941, 950, 954, 961, 979, 995, 1.042, 1.046, 1.088 e 1.119.
9. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 secões; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mail; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontuações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.; 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 96, 100, 215 e 296.
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DIREÇÃO DEFENSIVA
(PROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A direção defensiva é o ato profilático de a conscin, homem ou mulher,
conduzir veículo automotor de modo preventivo quanto a possíveis ações incorretas de outros
condutores e / ou de condições adversas, a partir da sondagem, análise, exame, avaliação, verificação, visualização, percepção e reconhecimento antecipado das situações de perigo, com o propósito de eliminar os fatores causadores de acidentes e oferecer o máximo de segurança aos passageiros e demais usuários da via de trânsito.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo direção vem do idioma Francês, direction, e este do idioma Latim,
directio, ―alinhamento; linha direta; direção‖, de dirigere, ―dirigir; endireitar; alinhar; traçar; marcar alguma divisa; dispor; ordenar; ir em linha reta‖. Surgiu no Século XVI. A palavra defensiva
procede do idioma Latim Medieval, defensivus, ―que é próprio para a defesa‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Direção preventiva. 2. Direção segura. 3. Direção irreparável.
4. Direção cautelosa. 5. Direção profilática. 6. Condução defensiva. 7. Concentração ao volante. 8. Manobra defensiva. 9. Atitude preventiva ao volante.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados da palavra defensiva:
contraofensiva; contraofensivo; defendedor; defendente; defender; defendida; defendido; defendimento; defendível; defensa; defensão; defensar; defensável; defensível; defensivo; defensor;
defensoria; defensório; indefensabilidade; indefensável; indefensibilidade; indefensa; indefensível; indefenso; indefesa; indefeso.
Neologia. As duas expressões compostas, direção defensiva primária e direção defensiva avançada são neologismos técnicos da Profilaxiologia.
Antonimologia: 01. Direção ofensiva. 02. Hostilidade no trânsito. 03. Direção descuidada. 04. Direção ectópica. 05. Desatenção ao volante. 06. Direção radical. 07. Condução em
alta velocidade. 08. Desobediência a sinalização do tráfico. 09. Alcoolismo no trânsito. 10. Ato
de dirigir descuidado.
Estrangeirismologia: a hora do rush; o desconforto do traffic jam; a desatenção causando o pile-up; a expressway bem sinalizada; o checkup do automóvel; os perigos da heavy fog;
a segurança da bike lane; o policeman de trânsito; o modus operandi do condutor; a full attention
na direção; a obrigatoriedade da patente di guida.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à civilidade no trânsito.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares incentivando a reflexão sobre
a temática: – Dirijamos com prudência. Defendamos com discernimento. Trânsito é convivência.
Coloquiologia. Eis 7 expressões coloquiais derivadas do senso comum, utilizadas para
denominar os motoristas não defensivos: barbeiro; meia roda; senhor lesma; senhor maneta;
braço duro; ruim de roda; maluco.
Citaciologia: – Você tem que visualizar 1 ou 2 segundos à frente do seu carro sobre
qual caminho você vai fazer, antes de chegar lá, pois tudo acontece muito rápido (Emerson Fittipaldi, 1946–).
Proverbiologia: – A velocidade emociona, mas também mata; dirigir é desenhar sem
borracha; tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista; correr não adianta, é preciso partir a tempo.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prevenção no trânsito; as manifestações pensênicas ideais; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica visando viagem segura.
Fatologia: a direção defensiva; as normas gerais de circulação e conduta; os documentos
de porte obrigatório; os equipamentos obrigatórios; a sinalização de trânsito; as penalidades; as
infrações; a atenção dividida; o senso universalista na via de trânsito; a intenção sadia; os deveres
e direitos do condutor; a priorização da segurança em detrimento da razão; a proposta de a especialidade Transitologia ser ensinada nas escolas com a finalidade de educação para o trânsito;
o posicionamento correto das mãos ao volante; a correta utilização dos pedais; a boa postura física ao dirigir; os automatismos positivos criados nas práticas habituais; os equipamentos de segurança pessoais; o encosto de cabeça protegendo contra o efeito chicote; o cinto de segurança salvando vidas; o autodiscernimento nas tomadas de decisões; a busca da eliminação dos impulsos
psicossomáticos no trânsito; a autorganização dos trajetos diários; a espera da vez no cruzamento
sem criar expectativas; o veículo enquanto extensão dos membros inferiores; os riscos do trânsito;
a oportunidade de aprender com os erros; a adrenalina e endorfina mal administradas; as condutas
agressivas; o ato de costurar no trânsito criando riscos para si e para os outros; a provocação dos
riscomaníacos; o xingamento desnecessário; as drogas lícitas e ilícitas prejudicando a capacidade
de percepção e concepção da realidade; as causas e consequências dos acidentes; a correção de
atitudes frente ao tráfego; a conscientização para a prevenção de acidentes; as regras de comportamentos e boas maneiras de motoristas e pedestres; os cuidados redobrados ao dirigir em locais
com circulação intensa de pedestres; a relação velocidadade-distância de frenagem; os sinais de
sonolência mostrando os limites do condutor; o uso correto da seta de direção; a ação rápida diante de situações perigosas; a visão periférica; o excesso de confiança levando ao cometimento de
erros graves; as condições físicas e mentais interferindo na condução do veículo; a manutenção de
distância segura com o veículo transitando à frente; a regra dos dois segundos; o aumento da segurança e redução do desgaste físico proporcionado pela posição correta ao dirigir; a antecipação
aos acontecimentos da via ao observar as ocorrências além do veículo da frente; o respeito aos limites do soma; a importância de conhecer as técnicas de direção defensiva; a habilidade de manter o volante sempre sobre controle; a capacidade de tomar decisão em espaço curto de tempo; as
evitações dos pontos cegos em qualquer tipo de manobra; o respeito à faixa de pedestre; o espaço
da segurança frontal e lateral entre veículos; a velocidade compatível com o fluxo da pista; a frenagem de emergência; a posição análoga aos ponteiros do relógio às 9h15min, sendo a mais correta para segurar o volante; a manutenção dos ciclistas e pedestres no campo de visão; a evitação
de manobras desnecessárias em marcha ré; o cuidado ao abrir a porta do automóvel; os limites
proporcionados pelos espelhos retrovisores; a transferência de massa do veículo ao pavimento em
razão da aceleração e desaceleração; a capacidade de atrito do pneu com o pavimento; a sinalização com antecedência ao definir nova trajetória; a proporcionalidade da redução do peso do veículo em velocidades elevadas; o tempo de reação do condutor em situação de risco; as oportunidades do desenvolvimento do senso de fraternidade no trânsito; o confronto físico; o conflito político.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética pessoal auxiliando na tomada de decisões; a blindagem energética do veículo; a parapercepção das mudança do campo no interior do automóvel a partir dos passageiros; a doação energética voluntária; a autoconscientização multidimensional (AM); a amparabilidade grupal; os banhos de energias confirmatórios; as parassincronicidades; as orientações dos amparadores extrafísicos; a energia agressiva no trânsito; os acoplamentos de assediadores extrafísicos gerando acidentes; o assediador extrafísico protegendo o alcoólatra no volante; a autointoxicação energética
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por desconhecimento do EV; a iscagem inconsciente; as assins despercebidas; as atitudes anticosmoéticas geradoras de interprisões; a desassimilação energética evitando acidentes graves.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo condutor consciente–veículo revisado–via sinalizada;
o sinergismo cognitivo das regras de circulação; o sinergismo da intercooperação entre usuários
da via de trânsito; o sinergismo resultante da viagem de férias bem programada; o sinergismo
Higiene Consciencial–higiene ambiental; o sinergismo do exemplo cosmoético na direção do veículo; o sinergismo postura educada–satisfação íntima; o sinergismo antecipar problemas–antecipar soluções.
Principiologia: os princípios da direção defensiva; o principio da precaução; o princípio da dignidade da pessoa humana; o principio da igualdade de direitos; o princípio da participação; o princípio da co-responsabilidade pela vida social; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o Código de Trânsito Brasileiro (CTB); o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código da sinalização traseira do veículo; o código de identificação da rodovia; o código de cores orientando o condutor; o código sonoro; os códigos gestuais do agente de trânsito; os
códigos de luzes utilizados por motoristas profissionais; os códigos das placas de trânsito.
Teoriologia: a teoria da paz no trânsito; a teoria das 3 fases do trânsito; a teoria da revisão veicular; a teoria do “isso não vai acontecer comigo”; a teoria das relações humanas; a teoria da coexistência pacífica; a teoria do exemplarismo.
Tecnologia: a técnica da circulação viária; a técnica de “cobrir o freio”; a técnica de
empurrar e puxar o volante; a técnica de utilização do freio; a técnica de dirigir com segurança;
a técnica de parada para evitar colisão frontal; a técnica de direção evasiva; a técnica da manobra de reverso; a técnica de observar tudo e todos.
Voluntariologia: o voluntário palestrante da área de trânsito; os voluntários do Projeto
Trânsito Vida; os voluntários do Instituto Trânsito Brasil; os voluntários do projeto Vida Urgente; os voluntários da Semana de Trânsito; os voluntários do projeto Sinal de Educação; os voluntários de apoio na travessia de ruas movimentadas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da
sinalética energética pessoal; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autopesquisologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Psicólogos do Trânsito; o Colégio Invisível da
Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da inclusão da educação para o trânsito nos currículos escolares;
o efeito da revisão preventiva do veículo; o efeito da atenção concentrada na direção reduzindo
os riscos no trânsito; o efeito danoso do uso do celular na direção; o efeito da música alta no
comportamento do condutor; o efeito causado por tomar chimarrão enquanto dirige; o efeito das
manobras assertivas à frente proporcionadas pelo estado vibracional profilático.
Neossinapsologia: a gentileza gerando neossinapses; as práticas de direção produzindo
neossinapses especializadas; as neossinapses adquiridas no curso de direção defensiva; a geração contínua de neossinapses no trânsito; as neossinapses otimizando decisões corretas; a viagem produtora de neossinapses; as neossinapses retroalimentadoras.
Ciclologia: o ciclo alternante motorista-pedestre; o ciclo origem-destino; o ciclo semafórico; o ciclo das prioridades no trânsito; o ciclo dos movimentos do condutor no interior do
veículo; o ciclo considerar o risco–conhecer e aplicar a defesa–agir no momento certo; o ciclo
patológico discussão-briga-mutilação.
Enumerologia: a prevenção; a atenção; a avaliação; a atitude; a gentileza; a habilidade;
a ação. A manutenção do veículo; os cuidados ao abrir a porta; as duas mãos no volante; a obser-
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vação constante às laterais; o monitoramento pelo retrovisor; o respeito às leis e normas de trânsito; a condução precavida.
Binomiologia: o binômio conforto-riscos; o binômio paciência-anticonflitividade; o binômio rodovia-sinalização; o binômio cansaço-desatenção; o binômio convívio-interassistência;
o binômio direitos-deveres; o binômio velocidade adequada–direção segura; o binômio pressa-erro; o binômio pensar rápido–agir calmamente; o binômio condições adversas–condições normais; o binômio velocidade elevada–irresponsabilidade.
Interaciologia: a interação energética condutor-veículo; a interação sadia dos usuários
na via de trânsito; a interação homeostática motorista-passageiro; a interação condutor-sinalização; a interação motocicleta-motociclista; a interação conhecimento-segurança; a interação mais
cuidados–menos acidentes.
Crescendologia: o crescendo cansaço–cochilo–sono intenso; o crescendo decisões erradas–acidentes certos; o crescendo homeostático erro-correção; o crescendo gentileza gerando
empatia; o crescendo autorreflexão–atitude correta–amparo; o crescendo desatenção–atenção
redobrada; o crescendo planejamento-assertividade.
Trinomiologia: o trinômio civilidade–engenharia–esforço legal; o trinômio educação
permanente–regulamentação rígida–fiscalização eficiente; o trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio agilidade-destreza-eficiência; o trinômio reflexão-decisão-ação; o trinômio chuva-neblina-fumaça; o trinômio vias congestionadas–falta de infraestrutura–
–aumento da frota; o trinômio perícia-cuidado-prudência; o trinômio bebê conforto–cadeira de
segurança–assento de elevação; o trinômio via-homem-veículo; o trinômio atenção na via–respeito à sinalização–chegada ao destino.
Polinomiologia: o polinômio farol baixo–farol alto–luzes de posição–pisca alerta; o polinômio parada-estacionamento-embarque-desembarque; o polinômio saber-entender-querer-fazer; o polinômio automóvel-ônibus-caminhão-motocicleta; o polinômio comportamento-atitude-conduta-procedimento; o polinômio analisar-compreender-conhecer-vivenciar; o polinômio interpretação-avaliação-decisão-ação; o polinômio trânsito rápido–arterial–coletoral–local.
Antagonismologia: o antagonismo motorista veterano / motorista jejuno; o antagonismo sábio tido por idiota / idiota tido por sábio; o antagonismo aceleração / frenagem; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo álcool / direção; o antagonismo indecisão / decisão;
o antagonismo cortesia / descortesia; o antagonismo relaxação / tensão; o antagonismo vigília
/ sono.
Paradoxologia: o paradoxo de a presença policial em cruzamentos aumentar o número
de acidentes; o paradoxo dos atropelamentos causados por ambulâncias.
Politicologia: a política nacional de trânsito; as políticas públicas direcionadas a redução
de acidentes nas estradas; as políticas reeducativas no trânsito; a transitocracia; a tecnocracia;
a lucidocracia; a autocracia.
Legislogia: a lei da bandeira vermelha; a lei dos 80 km / h; a lei seca; as leis disciplinadoras do trânsito; as leis sociais; as leis trabalhistas; as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a pacienciofilia; a neofilia; a sociofilia; a decidofilia; a conviviofilia; a raciocinofilia; a coerenciofilia.
Fobiologia: a amaxofobia; a decidofobia; a distiquifobia; a dromofobia; a motorfobia;
a nebulafobia; a tacofobia.
Sindromologia: a síndrome do Pateta; a profilaxia da síndrome do ansiosismo; a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a prevenção da síndrome do esgotamento; a superação da síndrome do justiceiro; a profilaxia da síndrome da pressa; a prevenção da síndrome do
pânico.
Maniologia: a mania de dirigir com o pé apoiado sobre o pedal de embreagem; a mania
de dirigir com a mão pesando sobre a alavanca de marchas; a mania de usar o ponto morto nas
descidas; a mania de fazer o carro pegar no tranco; a mania de dar a última acelerada antes de
desligar o carro; a mania de dirigir com o braço na janela; a mania de aquecer o motor antes de
colocar o carro em movimento.
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Mitologia: o mito do motorista perfeito; o mito da fila andar mais rápido para os veículos transitando ao lado; o mito de o androssoma dirigir melhor se comparado ao ginossoma;
o mito de o veículo novo não apresentar problemas mecânicos; o mito de o ponto neutro do câmbio reduzir o consumo de combustível; o mito de quem bate atrás estar sempre errado; o mito de
dirigir com o vidro aberto tirar o sono; o mito do motorista não poder conduzir descalço.
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a discernimentoteca; a mapoteca; a mecanoteca; a socioteca; a turismoteca.
Interdisciplinologia: a Profilaxiologia; a Psicologia; a Sociologia; a Politicologia; a Reeducaciologia; a Conviviologia; a Exemplologia; a Amparologia; a Pacifismologia; a Tecnologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin motorista; a conscin passageira; a conscin pedestre; a conscin antenada; a conscin autocentrada; a conscin humanista; a conscin pacifista; a conscin vigilante;
a pessoa previdente; a pessoa segura; a pessoa atenta; a pessoa lúcida.
Masculinologia: o passageiro consciente; o passageiro atencioso; o passageiro bondoso;
o condutor do veículo particular; o condutor do veículo de aluguel; o motorista de ônibus; o motorista de ambulância; o caminhoneiro; o taxista; o mototaxista; o guincheiro; o cegonheiro; o maquinista de trem; o motociclista; o ciclista; o cavaleiro; o carreteiro; o charreteiro; o carroceiro;
o tratorista; o entregador de encomendas; o carteiro; o feirista; o agente de trânsito; o técnico de
trânsito; o engenheiro de tráfego; o policial de trânsito; o servidor público; o amparador intrafísico; o amparador de função; o intermissivista; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o familiar; o comunicador; o jornalista; o publicitário; o universitário; o professor; o tecnólogo; o cientista; o administrador; o profissional de turismo; o turista;
o excursionista; o psicólogo; o bombeiro consciencial; o caridoso; o cidadão.
Femininologia: a passageira consciente; a passageira atenciosa; a passageira bondosa;
a condutora do veículo particular; a condutora do veículo de aluguel; a motorista de ônibus;
a motorista de ambulância; a caminhoneira; a taxista; a mototaxista; a guincheira; a cegonheira;
a maquinista de trem; a motociclista; a ciclista; a amazona; a carreteira; a charreteira; a carroceira;
a tratorista; a entregadora de encomendas; a carteira; a feirista; a agente de trânsito; a técnica de
trânsito; a engenheira de tráfego; a policial de trânsito; a servidora pública; a amparadora intrafísica; a amparadora de função; a intermissivista; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a familiar; a comunicadora; a jornalista; a publicitária;
a universitária; a professora; a tecnóloga; a cientista; a administradora; a profissional de turismo;
a turista; a excurscionista; a psicóloga; a bombeira consciencial; a caridosa; a cidadã.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens fraternus;
o Homo sapiens assistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: direção defensiva primária = a permissão ao pedestre de concluir a travessia da via, até mesmo após o sinal semafórico mudar para a cor verde ao motorista; direção
defensiva avançada = o ato de abrir mão do direito no trânsito, encostando ao máximo o veículo
para o lado direito, a fim de evitar acidente grave entre veículos circulando na via em sentidos
opostos.
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Culturologia: a nova cultura do trânsito; o efeito cascata da cultura do desrespeito no
trânsito; a cultura da impunidade; a cultura da paz; a cultura da valorização da vida; a cultura
da não-violência; a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da prudência.
Procedimentos. Sob a ótica da Prevenciologia, eis, na ordem lógica, 5 passos técnicos,
aplicados na direção defensiva com vistas a evitar acidentes e reduzir os danos, físicos e / ou materiais:
1. Conhecimento: conhecer bem o veículo, a sinalização, as regras de tráfego; as leis de
trânsito e os riscos aos quais se está sujeito.
2. Habilidade: utilizar técnicas defensivas e automatismos corretos, resultantes da prática e de treinamento.
3. Atenção: aplicar a atenção difusa, ficando sempre concentrado no ato de dirigir.
4. Previsão: procurar antecipar-se às situações de risco e, assim, ter mais tempo para
reagir sem se surpreender.
5. Decisão: saber escolher a melhor alternativa, quando em real situação de risco.
Caracterologia. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, na ordem alfabética, 10 posturas profiláticas, utilizadas pela conscin praticante de direção defensiva na função de condutora
veicular:
01. Atualização: a aplicação de novas técnicas defensivas; as reciclagens diárias.
02. Autequilíbrio: a manutenção da boa saúde holossomática.
03. Autodesassédio: o trabalho energético; a prudência; a autoconfiança.
04. Autorganização: a documentação em dia; a revisão diária do veículo.
05. Discernimento: o tino sobre as ações passíveis de culminar em acidentes.
06. Educação: o bom humor; a gentileza com todos; a racionalidade sadia; a cortesia.
07. Obediência: à sinalização; ao distanciamento mínimo; ao uso do cinto de segurança
ou capacete.
08. Respeito: aos subumanos; ao limite do próprio corpo.
09. Serenidade: a confiança; a tranquilidade; a suavidade; o controle da ansiedade.
10. Visualização: a preocupação constante de ver e ser visto.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a direção defensiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Autoconscientização somática: Autopercepciologia; Neutro.
03. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
04. Automóvel: Intrafisicologia; Neutro.
05. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
06. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
07. Código pessoal de parassegurança: Experimentologia; Homeostático.
08. Conduta desarmada: Pacifismologia; Homeostático.
09. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
10. Dessoma prematura anunciada: Autodessomatologia; Nosográfico.
11. Educação ambiental: Reeducaciologia; Neutro.
12. Gentileza: Conviviologia; Neutro.
13. Opção pela correção: Opciologia; Homeostático.
14. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
15. Taxologia da segurança: Experimentologia; Neutro.
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O VALOR DA DIREÇÃO DEFENSIVA É DEMONSTRADO
PELA NECESSÁRIA ATENÇÃO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, POIS A MENOR DISTRAÇÃO PODE
RESULTAR EM GRAVES ACIDENTES E ATÉ DESSOMAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, no teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual nível se situa quanto à prática da direção defensiva? Considera proveitoso
refletir sobre o assunto? Por qual razão?
Videografia Específica:
1. Direção Defensiva em HD; apres. Anjo Branco; duração: 29min23; publicado em: 24.07.12; disponível
em: <http://www.youtube.com/watch?v=8EtpW_I5m0g>; acesso em: 27.02.13.
Filmografia Específica:
1. Trânsito muito Louco. Título Original: Moving Violations. País: EUA. Data: 1985. Duração: 90 min. Gênero:Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). Direção: Neal Israel. Elenco: John Murray; Jennifer Tilly; Brian Becker; Sally Kellerman; Nedra Volz; Clara Peller; Wendie Jo Sperber; & Fred Willard. Produção: Joe Roth; & Harry J. Ufland. Desenho de Produção: Richard Sawer. Roteiro: Paul Boorstin; & Sharon Boorstin. Fotografia: Robert Elswit. Música: Ralph Burns. Figurino: Darryl L. Levine.
Edição: Tom Walls. Efeitos Especiais: Matte Effects. Estúdios: SLM Production Group; & 20th Century Fox. Distribuidora: Anchor Bay Entertainment. Sinopse: Com as carteiras de habilitação caçadas e carros apreendidos, como penalização por imprudência no volante, o grupo de motoristas é obrigado a frequentar curso de reciclagem em autoescola, para conseguir reaver habilitação e o carro, porém, estes resolvem voltar às ruas antes mesmo da conclusão do curso.
2. Um Ato de Coragem. Título Original: John Q. País: EUA. Data: 2002. Duração: 117 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; & Português. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD);
Direção: Nick Cassavetes. Elenco: Denzel Washington; Robert Duval; Anne Heche; Ray Liotta; James Woods; Shawn
Hatosy; Kimberly Elise; & Eddie Griffin. Produção: Mark Burg; & Oren Koules. Desenho de Produção: Stefania Cella.
Direção de Arte: Andrea Kristof. Roteiro: James Kearns. Fotografia: Rogier Stoffers. Música: Aaron Zigmann. Figurino: Beatrix Aruna Pasztor. Edição: Dede Allen. Efeitos Especiais: Amlgamated Dynamics; Effects Group; & Pacific
Title. Estúdios: New Line Productions, INC. Distribuidora: PlayArte Home Video. Outros dados: Vencedor do Oscar
de Melhor Ator (Denzel Washington). Sinopse: O filme começa com a jovem riscomaníaca, dirigindo o automóvel pela
rodovia, em alta velocidade, cometendo várias imprudências na direção, convergindo para o acidente fatal. No segundo
momento, conta a estória de John Q (Denzel Washington), trabalhador e dedicado chefe de família. Com o filho necessitando urgentemente de transplante de coração e sem ter como pagar a operação, resolve realizar a jogada desesperada
para salvar o filho, tomando como refém todo o setor de emergência do hospital.
Bibliografia Específica:
1. Araújo, Julieta; Educação de Trânsito na Escola; IV + 104 p.; 17 seções; 26 caps.; 10 abrevs.; 192 ilus.;
21,5 x 15,5 cm; br.; Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) Florianópolis, SC; 1977; páginas 13 a 40,
45 a 52, 55 a 58 e 62 a 65.
2. COEN, Coordenação de Ensino; Org.; Disciplina Condução Policial; 66 p.; 14 seções; 45 caps.; 37
abrevs.; 19 fotos; 11 gráfs.; 39 ilus.; 4 tabs.; 8 websites; 32 refs.; 21 x 29,5 cm; espiralado; Departamento de Polícia
Rodoviária Federal; Brasília, DF; 2012; páginas 18 a 66.
3. Galvão, Maria Neusa Dutra; et al.; Legislação de Trânsito; 102 p.; 23 seções; 49 caps.;19 abrevs.; 19 curiosidades do trânsito; 6 esquemas; 1 foto; 2 gráfs.; 184 ilus.; 8 tabs.; glos. 73 termos; 4 websites; 25 refs.; 21 x 29,5 cm;
espiralado; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Brasília, DF; 2004; páginas 6 a 77.
4. Hoffmann, Maria Helena; Cruz, Roberto Moraes; & Alchieri, João Carlos; Orgs.; Comportamento Humano no Trânsito; Antologia; 316 p.; 22 seções; 77 caps.; 49 abrevs.; 295 citações; 17 estrangerismos; 1 gráf.; 1 ilus.; 5 siglas; 14 tabs.; 23 testes; 290 refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; 3ª Ed. rev.; Casapri Livraria e Editora; Itatiba, SP; 2011; páginas
81 a 90 e 277 a 286.
5. Sosa, Miguel Ramirez; et al.; Manual Básico de Segurança no Trânsito: Manual do Condutor; 84 p.; 7 seções; 59 caps.; 352 ilus.; 5 refs.; 20 x 14 cm; br.; Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores; São
Paulo, SP; 2007; páginas 3 a 33.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos.; 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 642, 650, 658 e 873.
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7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mail; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos.; 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 104, 109,
110, 334, 388, 468, 469, 821 e 822.
8. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mail; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontuações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.; 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 157 e 166.
Webgrafia Específica:
1. Departamento de Prevención de Riesgos del Trabajo; Guia de Manejo Defensivo; 18 p.; 9 caps.; 7 fotos;
33 ilus.; 1 questionário; 1 tab.; Mexico; DF; disponível em: <http://www.issste.gob.mx/www/prestaciones/pensiones/Seguridad%20e%20higiene/D11/Guia%20de%20manejo%20defensivo.pdf>; acesso em: 01.04.13.
2. INP, Sector Ativo-Prevención para todos; Conducción a la Defensiva; 40 p.; 13 caps.; 50 enus.; 16 fotos;
2 ilus.; 4 websites; 1 ref.; Chile; disponível em: <http://www.ips.gob.cl/transparencia/portal/Documentos/conduccionaladefensiva_alumno.pdf>; acesso em: 26.03.13.
3. Jaureguiberry, Mario Ernesto; Manual de Conducción a la Defensiva; 20 p.; 25 enus.; Buenos Aires; Republica Argentina; disponível em: <http://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/segumar/a13-3/material/MANUAL%20DE%20CONDUCCION.pdf>; acesso em 21.03.13.

M. L. R.

Enciclopédia da Conscienciologia

8740

DIREÇÃO MEGAFOCAL
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A direção megafocal é a condição exata, identificada ou diagnosticada no
momento da análise conscienciométrica, apontando o rumo ou o sentido para onde a consciência,
consciente ou inconscientemente, se dirige, na marcha pela estrada da própria evolução continuada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo direção vem do idioma Francês, direction, e este do idioma Latim,
directio, ―alinhamento; linha direta‖, de dirigere, ―dirigir; endireitar; alinhar; traçar; marcar alguma
divisa; dispor; ordenar; ir em linha reta‖. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição mega
deriva do idioma Grego, mégas, megale, ―grande, grandemente; muito; mais poderoso; de maior
categoria; mais importante‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.
A palavra focal procede do idioma Francês, focal, ―relativo a foco‖. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Rumo megafocal. 2. Sentido do megafoco. 3. Diretriz proexológica.
4. Rota evolutiva. 5. Escolha evolutiva. 6. Trinômio evolutivo.
Neologia. As duas expressões compostas direção megafocal e diretriz proexológica são
neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Vida humana alienada. 2. Descaminho existencial. 3. Autodesorientação. 4. Ignorância da inteligência evolutiva (IE). 5. Desconhecimento da proéxis. 6. Inconsciência cosmoética.
Estrangeirismologia: o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a retilinearidade da autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a direção megafocal; o sentido do megafoco da consciência; o rumo do megafoco do experimentador ou experimentadora; o megafoco nas prioridades evolutivas; o megafoco
na Cosmoeticologia; a rosa dos ventos da evolução pessoal; o descortino do caminho evolutivo;
a seta evolutiva; o sentido progressivo, direto, centrífugo; o sentido regressivo, inverso, centrípeto; a dinâmica da evolução consciencial; a autavaliação evolutiva realista; o primeiro passo da
marcha autevolutiva; o gerenciamento da própria vida; a gestão proexológica; a carreira existencial; a trilha da vida intrafísica; a meta da vida pessoal; o norte da proéxis; a administração do
tempo pessoal; o comando da vontade; o governo das etapas existenciais; a regressão consciencial
evolutiva (Parapatologia a maior); o estacionamento consciencial evolutivo (Parapatologia a menor); a evolução consciencial agilizada (Holomaturologia); a direção no fluxo do Cosmos; o rumo
certo da Cosmoeticologia; o rumo errado da alienação; a diretriz pró-evolutiva da Era Consciencial.
Parafatologia: o binômio Curso Intermissivo–curso vital intrafísico.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI).
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intrafisicologia; a Conscienciometrologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Discernimentologia; a Intencionologia; a Definologia;
a Determinologia; a Recexologia; a Invexologia; a Teaticologia; a Vivenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana consciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo-seta.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga-seta.
Hominologia: o Homo sapiens orientatus; a Serenona Rosa dos Ventos.
V. Argumentologia
Exemplologia: direção megafocal patológica = o varejismo mimético permanente (hipomnésia); direção megafocal homeostática = o atacadismo evolutivo ininterrupto (Holomaturologia).
Timing. De acordo com a Intrafisicologia, há o timing específico e determinante das
ideias inatas, dentro da Parageneticologia e da Proexologia, de muitas conscins pré-serenonas vulgares.
Consecução. As autodiretrizes existenciais decisivas, no megafoco evolutivo, podem,
sem a invéxis, somente aflorar, com autodeterminação, na fase atrasada ou tardia da consecução,
na meia-idade da maioria das pessoas reciclantes, por exemplo, aos 45 anos de idade física.
Perdas. Antes dos 45 anos de idade pode ter ocorrido, então, longa série de perdas de
energias conscienciais, disposição somática, tempo, companhias úteis, cooperação, contingências
favoráveis e oportunidades proexológicas. Importa estudar tais posturas evitáveis.
Taxologia. Segundo a Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem natural, 5 interesses
megafocais básicos das conscins, em geral:
1. Ideias: obras intelectuais; Ciência; pesquisas técnicas; mentalsomaticidade; Filosofia;
educação; docência; Reeducaciologia; Pensenologia.
2. Psicomotricidade: trabalhos braçais; construções manuais; realizações intrafísicas;
Miologia.
3. Sociologia: convivialidade; ações políticas; movimentos das massas humanas; jurisprudência; Conviviologia.
4. Ludismo: jogos; desportos; competições; belicismo; riscomania; Instintologia; Somatologia.
5. Parapsiquismo: paraperceptibilidade; parafatos; parafenômenos; Multidimensiologia.
Tabelologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a listagem de 42 condições específicas de direções megafocais repartidas em 3 categorias trinomiais –
regressivas ou nosográficas, estacionárias ou neutras e evolutivas ou homeostáticas – capazes de
expor o microuniverso consciencial e as relações com a evolução pessoal:
Tabela – Taxologia das Direções Megafocais
Nos

Regressivas ()
ou Nosográficas

01.

Acriticismo (esquiva)

Estacionárias ()
ou Neutras
Heterocriticismo

Evolutivas ()
ou Homeostáticas
Autocriticismo
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Nos

Regressivas ()
ou Nosográficas

Estacionárias ()
ou Neutras

Evolutivas ()
ou Homeostáticas

02.

Alienismo (fuga)

Autismo funcional

Ativismo construtivo

03.

Amoralidade

Imoralidade

Moralidade

04.

Analfabetismo

Alfabetismo funcional

Erudição técnica

05.

Ansiosismo (irreflexão)

Indiferentismo

Serenismo em andamento

06.

Antidireito amaurótico

Direito Convencional

Paradireito entrevisto

07.

Antifilosofia fixada

Filosofia egoica

Holofilosofia

08.

Apagogia

Neofobia conservantista

Neofilia libertária

09.

Apatia (desinteresse)

Murismo pessoal

Definologia das metas

10.

Autassedialidade

Heterassedialidade

Desassedialidade

11.

Autocorrupcionismo

Autenganologia

Autoincorruptibilidade

12.

Autocracia

Democracia

Cosmocracia

13.

Autopatia

Egocentrismo adulto

Altruísmo teático

14.

Autorregressismo

Autofechadismo

Autabertismo urbi et orbi

15.

Autotrafarismo

Autotrafalismo

Autotraforismo

16.

Baratrosfera (comunex)

Cognópolis (intrafísica)

Interlúdio (comunex)

17.

Bibliofobia rotineira

Bibliofilia estéril

Autoria de livro útil

18.

Bradipsiquismo

Normopsiquismo

Taquipsiquismo (eficiência)

19.

Cabotinismo desleixado

Acanhamento (timidez)

Modéstia (autolucidez)

20.

Consciênçula

Pré-serenão vulgar

Ser humano desperto

21.

Credulidade piegas

Princípio da descrença

Omniquestionamento

22.

Desassistencialidade

Tarefa da consolação

Tarefa do esclarecimento

23.

Descaminho

Estacionamento

Rota cosmoética

24.

Desviologia óbvia

Perdologia a varejo

Recexologia (recin)

25.

Facciosismo

Apoliticologia

Universalismo

26.

Ficcionismo (Imagística)

Fatuística (Casuística)

Parafatuística

27.

Fracasso (frustração)

Convalescença crônica

Autossuperação plena

28.

Inacessibilidade pessoal

Interiorose habitual

Cosmovisiologia

29.

Inatividade assistencial

Tenepessismo diário

Ofiexologia em ação

30.

Incompléxis à vista

Vácuo evolutivo pessoal

Completismo existencial

31.

Inércia existencial

Adinamia somática

Plenipotência presencial

32.

Lavagem cerebral

Autodogmatismo

Refutacionismo lógico

33.

Melancolia intrafísica

Euforia intrafísica

Primavera energética

34.

Passadologia (História)

Mesmexologia

Prospectiva racional

Enciclopédia da Conscienciologia

8743

Nos

Regressivas ()
ou Nosográficas

Estacionárias ()
ou Neutras

Evolutivas ()
ou Homeostáticas

35.

Perfeccionismo psicótico

Detalhismo exaustivo

Cosmossíntese

36.

Retroatividade

Inatividade basbaque

Agilidade criativa

37.

Retropensenidade

Autopensenidade

Neopensenidade

38.

Riscomania esportiva

Acidentologia reiterada

Homeostática

39.

Somática (somatização)

Psicossomática

Mentalsomática

40.

Subcérebro abdominal

Mentalidade vigente

Paracerebrologia

41.

Sujismundismo

Higiene pessoal

Paraprofilaxia evolutiva

42.

Teoria (teoricão)

Teoria e prática

Parateática

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes nosográficos ou regressivos, 7 verbetes neutros ou estacionários e 7 verbetes homeostáticos ou evolutivos da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita
com a condição da direção megafocal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais
exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados na Proexologia:
Temas Centrais Nosográficos ou Regressivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Absurdo cosmoético: Recexologia.
Andaime consciencial: Evoluciologia.
Antepassado de si mesmo: Seriexologia.
Atitude antiproéxis: Proexologia.
Consciência podálica: Evoluciologia.
Conscin eletronótica: Intrafisicologia.
Fechadismo consciencial: Parapatologia.

Temas Centrais Neutros ou Estacionários:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assinatura pensênica: Pensenologia.
Ausência energética: Energossomatologia.
Choque consciencial: Holossomatologia.
Faixa conscienciológica: Evoluciologia.
Força presencial: Intrafisicologia.
Impossibilidade holossomática: Holossomatologia.
Musa científica: Experimentologia.

Temas Centrais Homeostáticos ou Evolutivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alavancagem da proéxis: Proexologia.
Autocomprovação: Autevoluciologia.
Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia.
Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia.
Conduta cosmoética: Holomaturologia.
Escolha evolutiva: Experimentologia.
Senso universalista: Cosmoeticologia.
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A DINÂMICA IMPOSTA À AUTEVOLUÇÃO É IMPORTANTE, MAS O RUMO PREFIXADO À DINÂMICA É DECISIVO.
SE O PRIMEIRO PASSO DA MARCHA SAI TORTO, ANULA A CONSCIN NO PASSADO OU NO ACOSTAMENTO.
Questionologia. Você segue em qual rumo evolutivo? Está avançando positivamente,
vive estacionado ou regride? É possível reverter, expandir ou melhorar mais tal situação?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 494.
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DIRECTRIX
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A directrix é a norma de procedimento da confluência logística, racional
e justa de todas as providências ou posturas conscienciológicas, evolutivas, essenciais, estabelecidas e compostas pela interassistencialidade (tenepes, ofiex), a autodesperticidade e a evolutividade do evoluciólogo, para a consciência, minipeça interassistencial, seguindo o princípio da descrença, poder alcançar a condição libertária da Serenologia, em marcha batida, regular, cosmoética, milenar, em menor número de séculos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo do idioma Latim Tardio, directrix, significa ―linha diretriz; conjunto de princípios e normas de procedimento; regras de comportamento‖.
Sinonimologia: 01. Diretriz da inteligência evolutiva (IE). 02. Diretriz conscienciológica. 03. Diretriz descrenciológica. 04. Diretriz intermissivista. 05. Diretriz libertária. 06. Diretriz
serenológica. 07. Diretriz holofilosófica. 08. Diretriz proexogramática. 09. Diretriz despertológica. 10. Diretriz autorrevezamental.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo diretriz: directrix; autodiretriz; heterodiretriz; megadiretriz; neodiretriz; retrodiretriz.
Neologia. O vocábulo directrix e as duas expressões compostas directrix inicial e directrix final são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Automiméxis. 02. Autorregressismo consciencial. 03. Indiferentismo evolutivo. 04. Ignorância evolutiva. 05. Ectopia consciencial. 06. Existência robotizada.
07. Antiproexologia. 08. Subcerebralidade. 09. Autodesorganização consciencial. 10. Minidissidência ideológica; porão consciencial.
Estrangeirismologia: a conscin top model evolutiva; a remarkable person; o strong
profile cosmoético; o honors student; o detentor da pole position evolutiva; a pessoa nec plus ultra; a eliminação evolutiva dos gaps na verbação; as palavras a posteriori; a glasnost consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade;
a retilinearidade autopensênica; a conformidade entre a autopensenização e a autexpressão; a harmonia entre a holopensenidade e a grafopensenidade pessoal; a grafopensenidade da Verbaciologia.
Fatologia: as diretrizes fundamentais do próprio caminho evolutivo; os múltiplos recursos evolutivos intermediários no desenvolvimento dos desempenhos da consciência; o Serenão
como sendo o modelo evolutivo máximo para a conscin pré-serenona; o jubileu evolutivo; as neodiretrizes hauridas dos fatos e parafatos; os sinalizadores evolutivos; as diretrizes do proexograma.
Parafatologia: a directrix; a autodeterminação pró-evolutiva aplicada à directrix; o norte consciencial; a linha mestra da evolução; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as posturas evolutivas Pós-Curso Intermissivo (CI);
as diretrizes do autorrevezamento multiexistencial pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática;
o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia.
Principiologia: o principium prioritarius; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual somente o ato anterior ratifica a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área
da Parapercepciologia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado.
Teoriologia: o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%).
Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave
na Paratecnologia da intelecção; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da
ofiex; os frutos da técnica das 5 horas de reflexão.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia; o Curso de Imersão na
Identificação das Diretrizes da Proéxis (APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Proexistas.
Efeitologia: o efeito potencialmente esclarecedor das mensagens substanciadas pela vivência; o efeito da validação pessoal verbaciológica.
Ciclologia: o ciclo realização-verbalização.
Enumerologia: a diretriz da autoproéxis; a diretriz da autodesperticidade; a diretriz da
carreira pessoal; a diretriz da solução evolutiva; a diretriz autorrevezamental; a diretriz milenar
decisiva; a diretriz do Orientador Evolutivo. O postulado evolutivo; o projeto evolutivo; o plano
evolutivo; a planilha evolutiva; o protocolo evolutivo; o programa evolutivo; o proexograma evolutivo.
Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade
sincera–autoincorruptibilidade; o binômio apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro
consciencial; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo extrafísico; o binômio discrição
intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra; o binômio
faculdades mentais–percepções extrassensoriais.
Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a interação soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituo-
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sidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos–princípios do paradigma
consciencial.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade; o trinômio da hiperacuidade teática-verbação-confor; o trinômio fato jurídico–fato notório–versão dos fatos; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fisiologia-Economia; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização; o trinômio diretrizes-medidas-metas.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo-Serenão.
Antagonismologia: o antagonismo autexposição esclarecedora / autexposição vaidosa;
o antagonismo fato autêntico / palavra oca; o antagonismo verbaciologista / publícola; o antagonismo Verbaciologia / Retórica; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo
Verbaciologia / vanglória; o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíquica;
o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera apagada; o antagonismo distinção extrafísica
/ fama apenas intrafísica; o antagonismo paraperceptibilidade / materialidade.
Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade composta; o paradoxo da disciplina trazer liberdade; o paradoxo da normalização da forma propiciar a liberdade criativa do conteúdo; o paradoxo da imperturbabilidade adolescente da conscin
inversora hiperlúcida.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do
transformismo; a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior
esforço evolutivo na manutenção da autocoerência.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
Holotecologia: a verbacioteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autexperimentologia; a Megafocologia;
a Autosseriexologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Descrenciologia; a Serenologia; a Paracronologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verbatiologus; o Homo sapiens verbatiologista; o Homo
sapiens signator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens
singularis; o Homo sapiens director; o Homo sapiens rector.
V. Argumentologia
Exemplologia: directrix inicial = a vivência diária da tarefa energética pessoal (tenepes)
por parte da conscin; directrix final = a admissão da consciência no Colégio Invisível dos Serenões (CIS).
Culturologia: a cultura da Evoluciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a directrix, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ano-base: 2010: Paracronologia; Neutro.
02. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
05. Autodeterminação decenal: Autodeterminologia; Homeostático.
06. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
07. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
08. Descrição do problema: Problematicologia; Neutro.
09. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
10. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
11. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
12. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
13. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
14. Megaenfoque: Megaenfocologia; Neutro.
15. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A DIRECTRIX É A DEFINIÇÃO, INTENÇÃO, RESOLUÇÃO
E DETERMINAÇÃO PESSOAIS MAIS EFICAZES, COSMOÉTICAS, PARA A CONSCIÊNCIA DINAMIZAR A LIBERTAÇÃO DO CICLO MILENAR DAS RESSOMAS E DESSOMAS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a eficácia funcional da teática da directrix? Em qual estágio você já chegou na escala evolutiva da directrix?
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DIREITO

COMUNITÁRIO EUROPEU
(DIREITOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O Direito Comunitário Europeu é o sistema jurídico sui generis, autônomo
e supranacional, responsável por estabelecer princípios, leis e recomendações comuns a todos os
Estados membros da União Europeia, favorecendo a intercooperação e a integração econômica,
política, social e cultural entre esses países.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra direito provém do idioma Latim, directus, ―reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento prédeterminado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordenação‖. Surgiu em 1277. O termo comunidade deriva do mesmo idioma Latim, communitas, ―comunidade; analogia‖, e este de communis, ―que pertence a muitos ou a todos; público; comum‖.
Apareceu no Século XIII. O vocábulo comunitário surgiu no Século XIX. A palavra europeu procede do idioma Grego, európaîos, através do idioma Latim, europaeus, ―europeu‖. Apareceu no
Século XVII.
Sinonimologia: 1. Direito da União Europeia. 2. Direito Supranacional Europeu.
3. Direito da Integração Europeia.
Cognatologia. Eis, em ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo direito: antidireito; Antidireitologia; Antiparadireito; direita; direiteira; direiteiro; direiteza; direitidade;
direitismo; direitista; Direitologia; direitura; maxiantidireito; miniantidireito; Paradireito; paradireitóloga; Paradireitologia; paradireitológica; paradireitológico; paradireitólogo; pseudodireito; retrodireito.
Neologia. As duas expressões compostas Direito Comunitário Europeu Mínimo e Direito Comunitário Europeu Abrangente são neologismos técnicos da Direitologia.
Antonimologia: 1. Direito Nacional. 2. Direito Constitucional. 3. Tratado Internacional. 4. Direito Internacional.
Estrangeirismologia: a supranational law; o lema in varietate concordia; a landmark
decision da jurisprudência supranacional; a postura démodé dos nacionalismos arraigados expressos nas opiniões pessoais; o upgrade continental; o tour de force pró-integração; o Zeitgeist globalizante.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao Universalismo Teático.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Celebremos
a união.
Citaciologia. Considerado entre os idealizadores da integração europeia, o político francês Jean Monnet (1888–1979) afirmou: – Mais do que coligar Estados, importa unir os homens.
Filosofia. A Paz Perpétua.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a mudança de holopensene extrafísico percebida a partir da
mudança de fronteira geográfica intrafísica.
Fatologia: o Direito Comunitário Europeu; a supranacionalidade; a jurisdição comum
sobre culturas diversas; o rompimento com o dogma do conceito clássico de soberania; a relativização do conceito de Estado-Nação; o sustentáculo jurídico da integração entre países distintos;
a transferência de competências executivas, legislativas e judiciárias para as instituições supraes-
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tatais; o Parlamento Europeu; o Conselho Europeu; a Comissão Europeia; o conflito entre as leis
internas dos países membros e as leis comunitárias; a engenharia jurisprudencial do Tribunal de
Justiça da União Europeia garantindo o funcionamento do Direito Supranacional; o mecanismo
processual de reenvio a título prejudicial propiciando o diálogo entre as jurisdições internas dos
países membros e a jurisdição supranacional; os precedentes jurisprudenciais históricos formadores de neoprincípios, a exemplo do caso Simmenthal; a interpretação teleológica ou finalística do
texto dos tratados; o fenômeno da ―comunitarização‖ dos juízes nacionais; a garantia às 4 liberdades do bloco econômico regional; a ampliação do ―senso de pertença‖ de alguns cidadãos em
contraponto aos movimentos ultranacionalistas de outros; os percalços enfrentados na construção
e manutenção da integração; a preservação em nível supranacional dos direitos das minorias étnicas, linguísticas, religiosas e culturais a exemplo dos ciganos; o Espaço Schengen; a abolição dos
controles de passaporte; a abertura das fronteiras; a crise de identidade da conscin antiuniversalista; o princípio da restauração evolutiva sob perspectiva continental.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; as reurbanizações extrafísicas continentais; as reconciliações extrafísicas; a derrubada gradual dos muros invisíveis sustentados por
morfopensenes antiuniversalistas; a limpeza dos bolsões baratrosféricos perpetuadores de conflitos intergrupais; a guinada no rumo da Para-História Continental; a redefinição da Parageopolítica; os bastidores insuspeitos do Parestadismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Política-Diplomacia-Direito; o sinergismo tribunal nacional–tribunal comunitário; o sinergismo integração econômica–integração política–integração
jurídica–integração cultural.
Principiologia: o princípio da aplicabilidade direta; o princípio da uniformidade na
interpretação e aplicação do Direito Comunitário; o princípio da responsabilidade interna por
descumprimento do Direito Comunitário; o princípio da subsidiariedade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio da profilaxia dos conflitos.
Codigologia: a hipótese de o código grupal de Cosmoética (CGC) da CCCI evidenciar
os pontos em comum dos distintos códigos grupais de Cosmoética das ICs.
Teoriologia: a teoria monista do Direito Internacional; as teorias da integração regional; a teoria do holocarma das nações; as teorias apontando a crise do Estado Moderno; a teoria
do Estado Mundial Cosmoético.
Tecnologia: as técnicas diplomáticas; as técnicas de hermenêutica jurídica; as técnicas
legislativas; as técnicas de tradução; a técnica da vivência do binômio coexistencial admiração-discordância; a neotécnica jurídica; as técnicas de harmonização legislativa.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Paradiplomacia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Paradiplomaciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parassociologia;
o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Para-Historiologia; o Colégio
Invisível do Parestadismo; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito dos esforços de inúmeras conferências diplomáticas expresso no
texto dos tratados formadores da Comunidade Europeia; os efeitos das reurbanizações extrafísicas repercutindo na Ciência Jurídica Intrafísica.
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas aos juízes nacionais para a correta aplicação e interpretação da lei comum; as neoaquisições sinápticas oriundas da intensificação do convívio multicultural.
Ciclologia: o ciclo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade;
o ciclo guerra–acordo de paz; o ciclo recessão econômica–reperspectivação política.
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Binomiologia: o binômio lei nacional–lei comunitária; o binômio integração-anticonflituosidade; o binômio conferências diplomáticas–tratados internacionais; o binômio direitos comunitários–deveres comunitários; o binômio supranacionalidade-intergovernabilidade; o binômio crise nacional–crescimento supranacional; o binômio admiração-discordância substituindo
o binômio discordância–conflito armado.
Interaciologia: a interação tribunal nacional–tribunal supranacional; a interação Direito-Paradireito; a interação cidadão–poder supraestatal.
Crescendologia: o crescendo soberania–cooperação internacional–integração regional; o crescendo zona de livre comércio–união aduaneira–mercado comum–união econômica
e monetária; o crescendo Comunidade Europeia do Carvão e do Aço–Comunidade Econômica
Europeia–União Europeia; o crescendo Europa dos 6–Europa dos 15–Europa dos 27.
Antagonismologia: o antagonismo soberania / supranacionalidade; o antagonismo interesse nacional / interesse comunitário; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo
conflito / integração.
Paradoxologia: o paradoxo da mitigação de soberania dos Estados membros da União
Europeia ser ato derivado dessa mesma soberania; o paradoxo dos países hoje trabalhando pela
integração regional serem os mesmos protagonistas de duas Guerras Mundiais no Século XX;
o paradoxo da integração entre países rivais históricos multisseculares.
Politicologia: a política da boa vizinhança; as políticas de integração regional; a política
supranacional; a democracia; a integraciocracia; a lucidocracia; a Paradireitologia aplicada à Politicologia.
Legislogia: as leis de integração; as leis supraestatais; as leis humanas universalistas.
Filiologia: a neofilia; a integraciofilia; a multiculturofilia; a xenofilia; a anticonflitofilia;
a cosmovisiofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a eurofobia.
Mitologia: o mito de a integração resultar na extinção das diferenças interculturais.
Holotecologia: a juridicoteca; a diplomacioteca; a politicoteca; a geopoliticoteca; a antropoteca; a historioteca; a conflitoteca.
Interdisciplinologia: a Direitologia; a Sociologia; a Antropologia; a Historiologia; a Politicologia; a Geopoliticologia; a Diplomaciologia; o Parestadismo; a Paradireitologia; a Reurbanizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin universalista; a consréu transmigrada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cidadão comunitário; o juiz; o parlamentar; o chefe de Estado; o chefe de governo; o diplomata; o servidor público; o universalista; o antiuniversalista; o imigrante;
o apátrida; o Serenão Reurbanizador.
Femininologia: a cidadã comunitária; a juíza; a parlamentar; a chefe de Estado; a chefe
de governo; a diplomata; a servidora pública; a universalista; a antiuniversalista; a imigrante;
a apátrida.
Hominologia: o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens pacificator; o Homo
sapiens globalis; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens offiexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Direito Comunitário Europeu Mínimo = os 6 membros integrantes da
Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, instituindo pela primeira vez órgão dotado de auto-
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ridade supranacional; Direito Comunitário Europeu Abrangente = a jurisdição una do Tribunal de
Justiça da União Europeia sobre os 27 Estados membros da comunidade.
Culturologia: a cultura da união; a cultura do diálogo; a cultura da intercompreensão;
o multiculturalismo; a cultura da solução pacífica das controvérsias; a cultura da globalização;
a cultura do Estado Mundial.
Concessão. A característica de supranacionalidade presente no Direito Comunitário Europeu só foi possível ser alcançada mediante a concessão, por parte dos Estados-Membros, de
parcelas de soberania tipicamente estatais. Nesse modelo, cada Estado escolhe abrir mão de parte
do próprio poder em prol de objetivo maior, no caso, a construção da união entre os países da Europa.
Conviviologia. A diluição do poder das instituições humanas tem sempre início no âmago das consciências envolvidas. No trabalho sinérgico em comunidade, importa o autoquestionamento constante quanto aos próprios traços conscienciais facilitadores ou atravancadores da convivialidade mais ampla. O Estado Mundial antes de ser estado político é estado de lucidez.
Relevância. Nesse sentido, a pesquisa do Direito Comunitário Europeu, principalmente
dos mecanismos de funcionamento da supranacionalidade, pode ser relevante aos pesquisadores
interessados em, por exemplo, estabelecer cotejos e ampliar a cosmovisão quanto a essas 10 estruturas presentes na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, relacionadas em
ordem alfabética:
01. AIEC: o supraempreendedorismo conscienciológico.
02. CIAJUC: o acatamento voluntário aos pareceres jurídicos recomendativos.
03. Cognópolis: o exercício da convivialidade avançada através da vida comunitária
conscienciológica.
04. Colegiado de Intercooperação: o fórum deliberativo maxiproexólogico da CCCI.
05. Condomínios: a união administrativa dos diferentes condomínios conscienciológicos das Cognópolis.
06. Conselho dos 500: a plurirrepresentatividade da democracia pura.
07. Holoteca: a pesquisa suprainstitucional.
08. IAC: a interassistência sans frontières teática.
09. Tertuliarium: o debatódromo aberto a todos os voluntários da CCCI.
10. UNICIN: a suprainstitucionalidade atuante no âmbito das ICs.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o Direito Comunitário Europeu, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Consciência política: Politicologia; Neutro.
03. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
04. Lei Suprema: Politicologia; Homeostático.
05. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Princípio da restauração evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
10. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.
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O DIREITO COMUNITÁRIO DEMONSTRA A POSSIBILIDADE
PRÁTICA DA HOMOGENEIZAÇÃO DAS LEIS EM AMBIENTE
MULTICULTURAL, SENDO ARGUMENTO COERENTE PARA
SUSTENTAR A INEVITABILIDADE DO ESTADO MUNDIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é defensor aguerrido da própria nacionalidade? Já pensou em pesquisar as diretrizes do Estado Mundial?
Bibliografia Específica:
1. Ferreira, Joel Hasse; União Européia Hoje e o Futuro; pref. Luís Amado; 170 p.; 7 caps.; 1 E-mail;
1 website; 108 refs.; 23,5 x 16 cm; br.; Editora Sílabo; Lisboa; Portugal; 2012; páginas 24, 34, 41, 55, 79, 86, 93, 101,
133 e 135.
2. Tostes, Ana Paula B.; União Européia: O Poder Político do Direito; XVIII + 350 p.; 5 caps.; 89 abrevs.;
1 E-mail; 19 enus.; 1 fluxograma; 5 gráfs.; 4 organogramas; 5 tabs.; 1 website; 181 refs.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; Renovar; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 1 a 332.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
226 a 229, 231 a 234 e 836 a 838.
4. Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscienciomêtricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 52 e 53.
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DIREITO DE PARACONSTRUCTURA
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O direito de paraconstructura é a faculdade paradireitológica relativa à autoconstrução da estrutura do constructo pessoal, fundamental, ou microuniverso consciencial, no
exercício descrenciológico quanto ao tempo, modo e forma do emprego dos próprios esforços autolúcidos, prioritários e cosmoéticos da consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo direito vem do idioma Latim, directus, ―reto; que segue em
linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento prédeterminado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordenação‖. Surgiu em 1277. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O termo constructura procede do idioma Latim Tardio, constructura,
e este do idioma Latim, constructus, ―amontoado; acumulado‖, particípio passado do verbo construere, ―amontoar; acumular; empilhar; emendar; levantar; construir; edificar; dispor; juntar as
palavras segundo as regras da sintaxe‖. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Liberdade de autoconstrução. 2. Opção pela ampliação do microuniverso consciencial. 3. Direito de construção do microuniverso consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas direito de paraconstructura, direito intermissivo
de paraconstructura e direito proexológico de paraconstructura são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Restringimento do microuniverso consciencial. 2. Autoconstrução
anticosmoética.
Estrangeirismologia: o selfmade man; a open mind; o being in the zone.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento paradireitológico.
Citaciologia. Formular a sua própria liberdade apenas sob a forma de reivindicação de
direitos significa supor que os deveres, as vinculações e as expectativas informais e não jurídicas
nada mais são que um bloqueio de sua própria subjetividade (Axel Honneth, 1949–).
Ortopensatologia: – “Paradireito. Nenhum princípio do Paradireito escraviza a liberdade de consciência”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paradireitologia; o holopensene pessoal da
autorreeducação; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os
paracognopensenes; a paracognopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade.
Fatologia: o emprego do livre arbítrio; o direito-poder ou direito-prerrogativa do livre-arbítrio com o consentimento de todos; a volição; a autauditoria; a autouvidoria; os autesforços
insubstituíveis; o desapego do poder sobre o outro; a descensão cosmoética permitindo a revisão
das contrariedades; o início da assistência na autassistência; o autocuidado libertário; o aprimoramento consciencial, evolutivo, cosmoético; a dissidência das convenções sociais antievolutivas;
a ruptura com as companhias ociosas; a coragem de assumir o protagonismo; as experimentações
necessárias ao desenvolvimento e crescimento pessoal; a consequência da testagem das normas
heteroimpostas; a criticidade e a reflexão quanto às normas sociais; a delimitação do espaço pessoal; a assunção do próprio ego; o exemplarismo das práticas reciclogênicas; a autoimpactoterapia silenciosa; a opção pela inteligência evolutiva (IE); a autenticidade e qualificação consciencial; a dispensa de referências conscienciais; a autogestão proexológica; a autogestão inter-
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missiológica; o compromisso com o acerto; as restaurações necessárias no momento possível;
a flexibilidade nas procriações mentaissomáticas; as estratégias pessoais de superação dos trafares; o aprendizado decorrente dos erros; a responsabilidade pelas escolhas; os atenuantes da ignorância; os agravantes do conhecimento; o resultado da própria obra; o autoinvestidor; o ônus do
não; a pausa produtiva proporcionando neoconstructuras; os ganhos secundários decorrentes das
escolhas antievolutivas; o desapego à autoimagem; a liberdade consciencial; a assunção das neoparaconstructuras decorrente da evolução consciencial; a faculdade parajurídica intransferível de
conhecer-se e agir sobre si; o exercício do Paradireito e da Megafraternidade.
Parafatologia: o direito de paraconstructura; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; o momento de iniciar a tenepes; o paradever de construção das próprias experiências;
a autovivência das diretrizes proexológicas; o paradireito à escrita da auto-holobiografia; a construção do dicionário paracerebral; a assunção da responsabilidade parapsíquica; a assunção da
Pré-Intermissiologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autenticidade-integridade-transparência; o sinergismo
autocrítica-autorrefutação.
Principiologia: o autaperfeiçoamento do microuniverso consciencial pela teática do
princípio da descrença (PD).
Codigologia: a construção e reconstrução do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da justiça aplicada à evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da paracientificidade aplicada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Autevoluciologia.
Efeitologia: o efeito opressor da lamentação pela separação temporária; o efeito da interprisão grupocármica a partir do aprisionamento do outro; o efeito evolutivo da compreensão;
o efeito tarístico do autocuidado; o efeito interassistencial no encaminhamento das más companhias extrafísicas a partir do tratamento intrafísico das fissuras.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da profilaxia interassistencial da autanulação, apelação comocional e lacrimário milenar; as neossinapses decorrentes da reciclagem
da culpa pelo poder mal exercido; as neossinapses decorrentes do autempoderamento; as neossinapses decorrentes da assunção dos paradeveres; as neossinapses decorrentes da construção
do traforismo; as neossinapses decorrentes da reciclagem do orgulho; as neossinapses decorrentes do autoquestionamento quanto às lavagens cerebrais.
Ciclologia: o ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação.
Enumerologia: a autoconstrução equivocada na autocorrupção; a construção de muros
no isolamento patológico; o desabamento da autoconstrução no ato de suicídio; a construção dos
próprios esbregues; a construção da autestima; a construção de pontes na convivialidade sadia;
a construção do próprio caminho. O exercício interassistencial do poder; o exercício interassistencial do traforismo; o exercício interassistencial da empatia; o exercício interassistencial da
ressignificação dos erros; o exercício interassistencial da comunicação; o exercício interassistencial da assertividade; o exercício interassistencial da gratidão. O respeito à singularidade consciencial; o respeito à pluralidade axiológica; o respeito aos valores pessoais; o respeito às escolhas alheias; o respeito ao momento e caminho evolutivo das consciências; o respeito à intermissão da consciência dessomada; o respeito aos limites conscienciais.
Binomiologia: o binômio direitos-deveres interconscienciais; o binômio inspiração-transpiração.
Interaciologia: a interação consolidação da autoridade moral–solidariedade; a interação cosmovisiológica direito de ir e vir–paraconstructura.
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Crescendologia: o crescendo da escala evolutiva; o crescendo apuração-depuração;
o crescendo antipatia-empatia-simpatia; o crescendo integridade-solidariedade; o crescendo
neoverpons-neocons; o crescendo recomposições–serenismo–terceira dessoma.
Trinomiologia: o trinômio da tridotação consciencial; o trinômio EV-tenepes-ofiex;
o trinômio paraconstructo-paraconceito-paracognição; o trinômio tarístico acolhimento-esclarecimento-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas.
Antagonismologia: o antagonismo arbítrio / contabilização; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo conselho / exemplarismo; o antagonismo conselheiro / agente retrocognitor;
o antagonismo teorização / sabedoria prática.
Paradoxologia: o paradoxo do acerto na aceitação do erro sem autovitimizações; o paradoxo da integridade consciencial na aceitação das vulnerabilidades.
Politicologia: a parapsicocracia; a democracia.
Legislogia: a lei suprema; a autolucidez quanto à lei de causa e efeito; a lei de ação
e reação; a lei da reciprocidade de direitos e deveres; as leis da Paradireitologia; a liberdade
e responsabilidade de agir segundo as próprias leis; a autolegislação libertária.
Filiologia: a autoconscienciometrofilia; a decidofilia; a reciclofilia; a fraternofilia; a neofilia; a autopesquisiofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome de avestruzismo impedindo a autoconstrução; a síndrome do
bonzinho prejudicando a assunção da proéxis.
Maniologia: a reciclagem da mania de pretender administrar o Cosmos.
Holotecologia: a cognoteca; a consciencioteca; a experimentoteca; a fenomenoteca;
a parajurisprudencioteca; a parapsicoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Autodiscernimentologia; a Coerenciologia;
a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Intraconscienciologia; a Autopercepciologia; a Autoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin egoísta; a conscin política; a conscin revolucionária; a conscin
lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o escultor de si mesmo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a escultora de si mesma; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens paraconstructor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens sensitivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: direito intermissivo de paraconstructura = a aceitação do fluxo evolutivo
do descarte e da aquisição de novo soma; direito proexológico de paraconstructura = a assunção
dos paradeveres intermissivos.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial; a cultura conscienciológica; a cultura
da concórdia; a cultura de respeito às diferenças; a cultura universalista; a cultura do autocuidado holossomático; a cultura da liberdade.
Caracterologia. Sob a ótica da Anticosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 impedidores de condutas próprias ou alheias de direito de paraconstructura, praticada pela
conscin seguidos dos respectivos contrapontos evolutivos:
1. Agrado. O atendimento das próprias necessidades em detrimento de querer agradar
a todos.
2. Controle. A postura intuitiva e criativa em detrimento da necessidade de controle
e convivência com o malestar gerado pela perda do controle social.
3. Reconhecimento. O autorreconhecimento da condição de consciência merecedora de
bem-estar, em detrimento do sentimento de inadequação ao agir diferente do esperado socialmente.
4. Reivindicação. A proatividade e a antivitimização em detrimento da postura autovitimizada da consciência crítica de sofá.
5. Status. A autoconsciencialidade em detrimento da eventual priorização do estar sobre
o ser.
6. Poder. O realinhamento do exercício do poder sobre si mesmo e / ou sobre outros em
detrimento das ações arbitrárias.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o direito de paraconstructura, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acronologia da recin: Autotaquicogniciologia; Neutro.
02. Apego à perda: Perdologia; Nosográfico.
03. Apego maternal autassediante: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Crescendo trafarismo-traforismo: Recexologia; Neutro.
05. Exercício do Paradireito: Autodesassediologia; Homeostático.
06. Flexibilidade cognitiva: Multiculturologia; Neutro.
07. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Neuroconscienciologia: Paraneurologia; Neutro.
10. Paracompreensibilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Paraconstructura: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Respeito: Conviviologia; Homeostático.
14. Senso de dignidade cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Síndrome do bonzinho: Psicossomatologia; Nosográfico.
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O DIREITO DE PARACONSTRUCTURA TRADUZ O PARADEVER DA CONSTRUÇÃO DAS PRÓPRIAS EXPERIÊNCIAS
COM AUTOCONSCIENCIALIDADE, AUTOCOSMOÉTICA, AUTORRESPEITO E COERÊNCIA AO MOMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a autoconstrução do microuniverso consciencial? Utiliza a proatividade nessa autoconstrução?
Bibliografia Específica:
1. Esteves, Maria Madalena; Autocuidado Libertário; Artigo; Estado Mundial; Revista Anuário; Ano
2; N. II; Associação Internacional de Paradireitologia (JURISCON); Foz do Iguaçu, PR; Agosto, 2017; páginas 81 a 93.
2. Honneth, Axel; O Direito da Liberdade; trad. Saulo Krieger; 646 p.; Martins Fontes; São Paulo, SP. 2015;
páginas 131a132.
3. Machado, Cesar; Antivitimização: Alicerce para a Autevolução; pref. Alexandre Zaslavsky; 324 p.;
3 seções; 19 caps.; 65 abrevs.; 5 cronologias; 120 enus.; 35 questionamentos 3 testes; 5 tabs.; glos. 256 termos; 215 refs.;
1 webgrafia; alf.; geo; ono; estrangeirismos; 23x16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
página 46.
4. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols.1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos.
6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.445.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 185.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 604.
Webgrafia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Responsabilidade Parapsíquica; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.9; N; 3; Julho-Setembro, 2005; páginas 230 a 240; disponível em: http://www.ceaec.org/index.php/conscientia/article/viewFile/83/
85>; acesso em: 02.05.17.
2. Montoro, André Franco; Introdução à Ciência do Direito; Revista dos Tribunais; 688 p.; 33ª Ed.; São
Paulo, SP; 2016; p. 495 a 496; disponível em: <http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:
2016;001058308>; acesso em: 02.05.17.
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DIREITO MINORITÁRIO
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Direito Minoritário é o da representação popular das democracias, assegurado à parcela minoritária de exercer plena fiscalização e heterocrítica, e de participar proporcionalmente na composição dos corpos representativos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, ―reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo um dado preceito ou segundo uma dada forma de ordenação‖.
Surgiu em 1277. O termo minoritário procede também do idioma Latim, minor, ―menor‖. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Direito das Minorias. 2. Direito dos Minoritários. 3. Direito da População Minoritária. 4. Jurisprudência das Minorias. 5. Jurisprudência dos Minoritários.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo minoria: minorismo; minorista; minorística; minorístico; minoritária; minoritário.
Neologia. As 3 expressões compostas Direito Minoritário Mínimo, Direito Minoritário
Médio e Direito Minoritário Máximo são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 1. Direito Majoritário. 2. Direito da Maioria. 3. Direito da População
Majoritária. 4. Jurisprudência da Maioria. 5. Jurisprudência dos Majoritários.
Estrangeirismologia: os minority rights; o paramicrochip.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento cosmoético grupocármico.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Paradireito
significa megafraternidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o jurispensene da minoria; o holopensene pessoal e grupal da fraternidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o Direito Minoritário; o Direito Minoritário fixado na Constituição do Estado; o Direito Minoritário na Sociedade Limitada; o Direito Minoritário ancorado na Cosmoeticologia; o Direito Político; o Direito Minoritário dos seres subumanos; o Direito Minoritário dos pacifistas; o Direito Minoritário dos objetores de consciência; a minoria como sendo a parte menos
numerosa de qualquer corporação; o grupo de representantes (senadores, deputados, vereadores)
não dispondo de votos suficientes para fazer prevalecer as próprias opiniões; a diferença experiencial das consciências; as necessidades pessoais e coletivas; os movimentos reivindicatórios
conflituosos das minorias raciais; a coexistência pacífica; os princípios da maioria e a proteção
dos direitos individuais no regime democrático; os esforços para salvaguardar os direitos minoritários; as cláusulas de proteção ao sócio minoritário; o direito de fiscalização do acionista minoritário na Sociedade Anônima; os acordos parassociais; a tutela das minorias; a minoria qualificada; a expressão do ideal de justiça; o direito à não-discriminação; a Lei valendo para todos; o escrutínio secreto; o direito ao ensino superior; os direitos minoritários adquiridos; os direitos minoritários acatados pela maioria; a síntese quando superior à análise; a política do populismo; o problema do valor absoluto; a homogeneidade social; as neoverpons; a maioria medíocre; a unanimidade ignorante; o consenso insensato da multidão linchadora; o voto vencido; o nivelamento da
consciência por baixo; o solapamento dos direitos minoritários; a minoria da vanguarda esclarecedora na Socin ainda patológica.

Enciclopédia da Conscienciologia

8761

Parafatologia: a realidade e pararrealidade da Cosmoeticologia Multidimensional; o pontual inserido na cosmovisão multidimensional; a minoria parapsíquica; a minoria cosmoética;
a minoria ofiexista; a minoria macrossômata; a minoria paramicrochipada.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da paridade de tratamento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da grupalidade.
Enumerologia: a minoria parlamentar; a minoria étnica; a minoria privilegiada; a minoria linguística; a minoria religiosa; a minoria indígena; a minoria vilipendiada.
Binomiologia: o binômio Direito Minoritário–fraternidade; o binômio Direito Minoritário–Multiculturologia; o binômio Direito Minoritário–Universalismo; o binômio governo da
maioria–direitos da minoria; o binômio Direito Minoritário–direitos humanos; o binômio análise
da maioria–síntese da minoria; o binômio capitalista Direito Majoritário–lobismo.
Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio Direito Individual–Direito
Minoritário–Direito Majoritário; o trinômio participação política–participação social–participação econômica.
Polinomiologia: o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio
reivindicação-reconhecimento-defesa-garantia.
Antagonismologia: o antagonismo maioria de mulheres / minoria de direitos; o antagonismo vontade minoritária / vontade majoritária; o antagonismo oligocracia / democracia; o antagonismo minoria privilegiada / minoria vilipendiada; o antagonismo cabeceira social / lanterninha social.
Politicologia: a democracia inclusiva.
Filiologia: a conscienciofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a xenofilia; a politicofilia;
a cosmofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: o mito do melting pot na Civilização Moderna.
Holotecologia: a gregarioteca; a comunitarioteca; a globoteca; a convivioteca; a problematicoteca; a minoroteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Sociometria; a Antropologia; a Conviviologia;
a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Jurisprudenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia;
a Parassociologia; a Paradireitologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a pessoa
discriminada discriminadora; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; as pessoas com
necessidades especiais; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o esculca; o pioneiro; o corifeu; o abridor de neocaminhos; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o acionista minoritário;
o homem paramicrochipado; o Serenão à frente da média do grupo evolutivo.
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Femininologia: a esculca; a pioneira; a abridora de neocaminhos; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a acionista minoritária; a mulher paramicrochipada; a Serenona à frente da média do grupo evolutivo.
Hominologia: o Homo sapiens minordirectus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: Direito Minoritário Mínimo = o concernente às objeções de consciência;
Direito Minoritário Médio = o da Sociedade Limitada; Direito Minoritário Máximo = o fixado na
Constituição do Estado.
Culturologia: a educação intercultural.
Discernimentologia. Segundo a Holomaturologia, a partir do fato de a multidão, ou
a massa humana impensante, se nivelar por baixo, o consenso da minoria pode, em certos contextos, paradoxalmente, apresentar maior discernimento cosmoético, teático, prioritário e evolutivo
se confrontado com o consenso da maioria.
Taxologia. Pela ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 categorias de estatutos ou direitos próprios das minorias, dentro do universo intrafísico da Civilização Moderna:
01. Associação própria: o estabelecimento e manutenção dos costumes.
02. Autonomia: a liberdade de contatos, em geral, até transfronteiriços, e de ir e vir.
03. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI): a participação no Parlamento.
04. Cultura própria: a participação na vida social, econômica e pública.
05. Fiscalização: a investigação e pesquisa em geral.
06. Identidade nacional: o direito à cidadania, sem discriminação.
07. Idioma próprio: a utilização privativa e pública.
08. Informação: o intercâmbio; a comunicação emitida e recebida.
09. Livre concorrência: no mercado, no comércio e na indústria.
10. Livre iniciativa: a gestão do empreendedorismo comunitário.
11. Protesto: a reclamação; a reivindicação; o direito de opinar.
12. Referendo: o plebiscito; a pesquisa de opinião.
13. Trabalho: a subsistência digna profissional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o Direito Minoritário, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
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Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; HoConduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
Microminoria evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.

O DIREITO MINORITÁRIO NÃO PODE SER ESQUECIDO
PELAS CONSCINS INTERMISSIVISTAS AUTOCONSCIENTES
DA MAXIPROÉXIS, DE ALTO NÍVEL EVOLUTIVO, A SER
EXECUTADA NA VANGUARDA LIBERTÁRIA DA TERRA.
Questionologia. Como vive você perante o Direito Minoritário na vida intrafísica? Você
sabe conviver fraternal e pacificamente com o Direito Majoritário nos arremedos de democracia
existentes nos regimes políticos do Terceiro Milênio?
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DIREITOS DA MULHER
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. Os direitos da mulher são o conjunto de garantias ou prerrogativas, objetivos ou subjetivos, positivos ou negativos, pertencentes à conscin ginossomática e inerentes à condição feminina, mesmo ainda não sendo legalizados ou institucionalizados em todos os lugares do
Planeta.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra direito provém do idioma Latim, directus, ―reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento pré-determinado; que conduz segundo específico preceito ou conforme determinado modo de ordenação‖. Surgiu em 1277. A palavra mulher vem do idioma Latim, mulier, ―mulher‖. Apareceu no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Direitos referentes ao gênero feminino. 2. Direito ginossomático.
Antonimologia: 1. Direitos do homem. 2. Direitos referentes ao gênero masculino.
3. Deveres da mulher. 4. Deveres femininos. 5. Feminismo.
Estrangeirismologia: os women’s rights; o suffrage; os human rights; o feminism;
a strong profile woman; a Chief Executive Officer (CEO); o Women’s Liberation Movement;
a self-made woman; o breakthrough consciencial feminino; a brainwashing cultural secular sobre
a condição da mulher; a tríada política da Revolução Francesa: Liberté, Egalité, Fraternité.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teática do Universalismo.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Gênero: imposição biológica.
II. Fatuística
Pensenologia: os pensenes relacionados à igualdade de direitos; o holopensene pessoal
característico da ginossomática; os ginopensenes; a ginopensenidade; o holopensene pessoal de
reconhecimento dos próprios direitos; a autopensenização libertária feminina; os pensenes universalistas; os pensenes maxifraternos; a pensenidade maxifraterna; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: os direitos da mulher; os esforços para salvaguardar os direitos femininos;
o direito da mulher de ir e vir; o direito de viver sem ser discriminada; o direito reprodutivo; o direito sobre o próprio corpo; o direito de liberdade de decisão; o direito sobre a sexualidade pessoal; a mulher enquanto consciência; o senso de humanidade; os movimentos pela autonomia da
mulher; o ativismo; a postura típica do não conformismo; o sufragismo; o empoderamento feminino; a autonomia ginossomática; a autonomia compartilhada; a autoridade moral feminina; a mulher autoconsciente da própria liberdade e papel na Socin; o pé-de-meia planejado promovendo
a autonomia financeira feminina; a autoridade feminina cosmoética; o fim dos padrões absurdos
de beleza; as tentativas de supressão do machismo; o fim da unanimidade ignorante; a extinção do
consenso insensato da multidão linchadora; a proscrição do culto à virgindade; o descarte do belicismo; a busca pelo fim da desigualdade social; a evitação da subordinação da mulher; o secularismo; o fim dos dogmas religiosos; o despir da burca; o término do patriarcado; a respeitabilidade advinda da força ginossomática; o autorrespeito feminino reforçando o heterorrespeito; a resiliência feminina; a mulher no mercado de trabalho; as cotas de cadeiras políticas dedicadas às
mulheres; o autesforço na busca do equilíbrio entre feminilidade, liderança e intelectualidade;
a polivalência feminina; o ato de saber lidar com as alterações hormonais específicas do corpo de
fêmea; a antimaternidade; os anticoncepcionais; os direitos trabalhistas; a liberdade de expressão;
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a liberdade sobre a identidade pessoal; a liberdade de escolha; o ego feminino sadio utilizado estrategicamente nos processos pela paz na mediação grupal; os direitos de educação; a coexistência
pacífica; a expressão do ideal de justiça; as nuanças da programação existencial da conscin ginossomática; a autorresponsabilidade evolutiva feminina.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as reurbanizações;
o ginossoma enquanto portal interdimensional ressomático; o ginomacrossoma; o resgate da paraidentidade feminina; o paradever relativo ao estar mulher; a representatividade feminina multidimensional nas ações parapolíticas visando o melhor para todos; a serenidade na liderança das
amparadoras; a vivência da autogovernabilidade ginossomática favorecendo a autonomia consciencial multidimensional; a conquista da autonomia energossomática; a teática da liberdade rumo
à desperticidade; a relevância da coerência parapolítica grupocármica cotidiana para o alcance da
policarmalidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo direitos cosmoéticos–direitos humanos; o sinergismo
predisposição retributiva–senso de paradever; o sinergismo feminilidade-liderança; o sinergismo
intenção-feminilidade-autossustentabilidade; o sinergismo amparadora-amparanda; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo comedimento (medida exata)-imparcialidade (medida justa); o sinergismo do exemplo cosmoético arrastante.
Principiologia: o princípio da igualdade; os princípios da maioria e da proteção dos direitos individuais no regime democrático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio
da empatia evolutiva; os princípios evoluídos da Paradireitologia; o princípio da não-violência;
o princípio básico da maxifraternidade.
Codigologia: o código de defesa dos direitos das mulheres; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos sociais; os códigos implícitos de
comportamento de gênero; os códigos normativos de expressão de gênero; os códigos do pioneirismo evolutivo; o código de defesa dos direitos humanos.
Teoriologia: a teoria da ideologia de gênero; a instigação sobre a inexistência de gênero
para além da construção social, proposta pela teoria queer; a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando o necessário equilíbrio no binômio direitos-deveres interconscienciais; a busca
pelo fim do apoio à teoria de o Direito poder matar através do Estado, no caso da pena capital,
responsável pelo assassinato de centenas de mulheres anualmente; a teoria do soma enquanto instrumento proexológico.
Tecnologia: as técnicas de argumentação assertiva; a técnica de criticidade cosmoética;
a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica de pensar o melhor para todos; a técnica de
viver cosmoeticamente.
Voluntariologia: os direitos da mulher garantidos na atuação do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ginossomatologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da utopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da utocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito assertivo da autaceitação da conscin em corpo de mulher; os efeitos do manejo cosmoético das ginoenergias (feminilidade) ou androenergias (masculinidade, virilidade) na potencialização da força presencial da conscin; o efeito da autoridade feminina cosmoética no aumento da motivação das consciências; o efeito da busca ativa pelos direitos pesso-
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ais; o efeito da assunção dos direitos pessoais; o efeito dominó da conduta exemplarista cosmoética; o efeito exemplar da autoliberdade demonstrada nos atos pessoais; o efeito libertador da
conquista da autonomia pensênica; o efeito halo da liberdade interassistencial; o efeito da megafraternidade.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas através da descoberta dos próprios direitos;
as neossinapses oriundas do autoposicionamento libertário feminino; as neossinapses conquistadas pelo sobrepairamento da cultura milenar machista; as neossinapses conquistadas pela autovaloração da mulher; a expansão da rede de neossinapses libertárias, universalistas e maxifraternas; a reciclagem das retrossinapses do ativismo anticosmoético do passado para neossinapses
do ativismo homeostático no presente; as neossinapses promovendo recomposição aos desmandos do passado.
Ciclologia: o ciclo algoz-vítima dificultando a aplicação dos direitos da mulher; o ciclo
do autorrevezamento multiexistencial; o ciclo da altern ncia multiexistencial androssoma-ginossoma; o ciclo de desconstrução de retroideias.
Enumerologia: o direito feminino; o desejo feminino; o poder feminino; a escolha feminina; a prerrogativa feminina; a salvaguarda feminina; a garantia feminina.
Binomiologia: o binômio direitos da mulher–fraternidade; o binômio direitos da mulher–Universalismo; o binômio direitos da mulher–direitos humanos; o binômio feminilidade-megafraternidade; o binômio admiração-discordância; o binômio resiliência-adaptabilidade;
o binômio posicionamento pessoal cosmoético–heterorrespeito; o binômio autonomia-autossustentabilidade; o binômio paciência-sapiência.
Interaciologia: a interação diálogo-desinibição; a interação corpo feminino–energossoma–psicossoma–mentalsoma; a interação minipeça ginossomática lúcida–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação concessão cosmoética da mulher–desassedialidade;
a interação Curso Intermissivo (CI)–reparação ideológica.
Crescendologia: o crescendo autonomia-fraternismo-universalismo; o crescendo autoposicionamento–posicionamento grupal; o crescendo intencionalidade sadia–acertos cosmoéticos; o crescendo conscin mulher esperta–conscin mulher desperta; o crescendo autaceitação-autovalorização-autempoderamento.
Trinomiologia: o trinômio participação política–participação social–participação econômica; o trinômio neutralidade-confidencialidade-imparcialidade; o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio inteligência feminina–força presencial–epicentrismo; o fim do trinômio nosográfico subjugação–lavagem cerebral–massa impensante; o trinômio autonomia-autodiscernimento-autopriorização; o trinômio autonomia-autestima-autevolução.
Polinomiologia: o polinômio reivindicação-reconhecimento-defesa-garantia; o polinômio holobiografia-retroidentidades-retrossomas-neossoma.
Antagonismologia: o antagonismo belicismo / pacifismo; o antagonismo opressão
/ emancipação; o antagonismo autoridade consciencial autoridade despótica; o antagonismo
proibição / liberdade; o antagonismo dirigir pessoas / incluir pessoas; o antagonismo pseudoindependência interdependência.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência não ter sexo na própria essência e, mesmo
assim, determinadas consciências supervalorizarem o gênero; o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo maioria de mulheres–minoria de direitos; o paradoxo de quanto
maior a autonomia da consciência maiores as interconexões assistenciais; o paradoxo do homem
feminista.
Politicologia: as políticas públicas para as mulheres; as políticas de inclusão; a política
dos direitos da mulher estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU); a democracia;
a discernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei Maria da Penha; as cláusulas da lei dos Direitos Humanos; a lei do sufrágio feminino estabelecida em diversos países; a implantação da lei do maior esforço evolutivo;
as leis dos direitos interconscienciais; as leis do Paradireito; a lei de Sharia enquanto impeditivo
para aplicação dos direitos das mulheres em países Islâmicos; o tratado da Convenção sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Convention on the Eli-
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mination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), enquanto iniciativa para assegurar os direitos das mulheres; a Lei valendo para todos.
Filiologia: a ginofilia; a assistenciofilia; a liberofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a determinofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a generofobia; a eleuterofobia; a ginofobia; a lesbofobia; a liberofobia; a recexofobia; a neofobia; a xenofobia; a craciofobia.
Sindromologia: os cuidados para não assumir a síndrome do justiceiro na defesa pelos
direitos da mulher; a evitação da síndrome da mulher maravilha; a autossupressão da síndrome
da Amélia; o fim da síndrome do estresse pós-traumático gerada pela violência contra a mulher;
o fim da síndrome da subestimação; a profilaxia da síndrome da autodesvalorização; a resolução
da síndrome de Cinderela; a eliminação da síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania de ser a mulher derrubadora de homens; o fim da mania de coibir
o direito do outro.
Mitologia: o fim do mito de a mulher ser inferior ao homem e, por isso, ter menos direitos; a supressão do mito de a mulher apreciar menos o sexo em comparação ao homem; a desconstrução do mito do sexo frágil; a libertação do mito de toda a mulher nascer para ser mãe;
a invalidação do mito de a mulher sedutora provocar o abuso sexual; a eliminação do mito de as
mulheres serem menos produtivas se comparadas aos homens; a profilaxia do mito dos privilégios de gênero.
Holotecologia: a ginoteca; a gregarioteca; a comunitarioteca; a globoteca; a convivioteca; a juridicoteca; a diplomacioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Direitologia; a Autonomologia; a Paradireitologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Antropologia; a Ginecologia; a Ginossomatologia; a Cosmoeticologia; a Paradiplomacia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o homem cis; o filho; o jovem; o pai; o esposo;
o padrasto; o idoso; o companheiro; o parceiro de dupla evolutiva (DE); os homens apoiadores da
geração NoMo; o homem maduro, adulto; o escritor; o professor; os homens cuidadores; os homens educadores; os homens artistas; os homens cientistas; o feminista; o pioneiro; o abridor de
neocaminhos; o líder fraterno; o ativista interassistencial; o homem de ação; o tocador de obra;
o amparador; o teleguiado autocrítico; o proexólogo; o inversor; o reciclante; o cosmovisiologista; o epicon lúcido; o paradireitólogo; o paradiplomata; o parapoliticólogo; o conviviólogo; o parafisiologista; o andromacrossômata; o desperto; o orientador evolutivo; o completista; o Serenão
à frente da média do grupo evolutivo; o filósofo inglês Jeremy Bentham (1748–1832); o filósofo
francês Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743–1794).
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mulher cis; a filha; a jovem; a mãe; a esposa;
a madrasta; a idosa; a companheira; a parceira de dupla evolutiva; as mulheres da geração NoMo;
a mulher madura, adulta; a escritora; a professora; as mulheres cuidadoras; as mulheres educadoras; as mulheres artistas; as mulheres cientistas; a feminista; a pioneira; a abridora de neocaminhos; a líder fraterna; a ativista interassistencial; a mulher de ação; a tocadora de obra; a amparadora; a teleguiada autocrítica; a proexóloga; a inversora; a reciclante; a cosmovisiologista; a epicon lúcida; a paradireitóloga; a paradiplomata; a parapoliticóloga; a convivióloga; a parafisiologista; a ginomacrossômata; a desperta; a orientadora evolutiva; a completista; a Serenona à frente
da média do grupo evolutivo; a Serenona Monja, de paravisual feminino, líder extrafísica da maxiproéxis da Conscienciologia neste Planeta; a escritora italiana Christine de Pizan (1364–1430);
a escritora inglesa Mary Wollstonecraft (1757–1797); a teósofa inglesa Annie Besant (1847–
–1933); a ativista francesa Simone de Beauvouir (1908–1986).
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Hominologia: o Homo sapiens direitologus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens justus; o Homo sapiens protectus; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: direitos positivos das mulheres = aqueles de responsabilidade do Estado
de prover, aos moldes da garantia dos direitos de segurança, interferindo em casos de violência
doméstica; direitos negativos das mulheres = aqueles sobre os quais o Estado deve abster-se de
interferir ou restringir, aos moldes do direito ao voto e a participar em decisões da Nação, não
interferindo para impedir ou restringir a mulher de votar ou candidatar-se a cargo público.
Culturologia: o fim da cultura do sexo frágil; a erradicação da cultura determinista sobre a mulher; a cultura do feminismo.
História. De acordo com a Historiologia, eis 4 exemplos de elementos históricos relacionados com a conquista dos direitos da mulher no Planeta, expostos na ordem cronológica:
1. Século XVIII. Em setembro de 1791, Olympe de Gouges (1748–1793) lança a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, desafiando a conduta machista expressa na obra Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, durante a revolução francesa. É publicado, em 1792,
o livro A Vindication of the Rights of Woman (A Reivindicação dos Direitos da Mulher), por
Mary Wollstonecraft (1759–1797), sugerindo a importância da educação para meninas.
2. Século XIX. São formalizadas leis sobre educação feminina e ocorrem reinvindicações de mulheres por horas de trabalhos mais justas na América Latina e Europa.
3. Século XX. É concedido o direito ao voto para mulheres em diversos países da América Latina, América do Norte e Europa.
4. Século XXI. É sancionada, em 2006, no Brasil a lei Maria da Penha (lei no. 11.340),
criando mecanismos para refrear a violência contra a mulher.
Direitos. Sob a ótica da Parapoliticologia, eis, na ordem alfabética, os 12 direitos da
mulher estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU):
01. Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando ter filhos.
02. Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar família.
03. Direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação.
04. Direito à informação e à educação.
05. Direito à liberdade de pensamento.
06. Direito à liberdade e à segurança pessoal.
07. Direito à privacidade.
08. Direito à saúde e à proteção da saúde.
09. Direito à vida.
10. Direito aos benefícios do progresso científico.
11. Direito de liberdade de reunião e participação política.
12. Direito de viver sem ser submetida a torturas e maus tratos.
Ignorantismo. Há, ainda, a concepção ignorante de parcela expressiva da população de
os direitos da mulher serem estabelecidos, sendo a violação das prerrogativas femininas conduta
exceção. Trata-se de entendimento limitado e ingênuo, demonstrativo do pouco alcance da educação e alerta sobre o tema no Planeta.
Violações. Consoante à Cosmoeticologia, eis na ordem alfabética, 5 exemplos de violações dos direitos da mulher observados na Socin Patológica e respectivas categorias, quando presentes:
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A. Feminicídio. O assassinato exclusivamente pelo fato de serem mulheres, sendo categorizados em 3 níveis, expostos na ordem alfabética:
1. Femicídio íntimo: aqueles crimes cometidos por homens com os quais as vítimas tinham ou tiveram relação íntima, familiar, de convivência ou afins.
2. Femicídio não íntimo: aqueles cometidos por homens com os quais as vítimas não
tinham relações íntimas, familiares ou de convivência, porém havia relação de confiança, hierarquia ou amizade com os agressores, ao modo de amigos ou colegas de trabalho, trabalhadores da
saúde, empregadores.
3. Femicídios através de conexão: aqueles nos quais as mulheres foram assassinadas
por tentarem impedir o homem de matar outra mulher.
B. Matrimônio compulsório. A pedofilia legalizada de obrigar meninas a se casarem
antes de atingirem a maturidade biológica, não levando em consideração o desejo real de constituição familiar com o indivíduo escolhido.
C. Machismo. O princípio da superioridade masculina ante a feminina.
D. Mutilação genital feminina. A remoção ritualística de parte ou de todos os órgãos
sexuais externos femininos, podendo ser categorizada em 3 tipos:
1. Clitoridectomia: consiste na remoção do prepúcio do clitóris ou de todo o clitóris.
2. Excisão: consiste na remoção do prepúcio, do clitóris e parcial ou total ablação dos
lábios menores.
3. Infibulação: consiste na remoção do prepúcio, do clitórios, dos lábios menores e maiores.
E. Proibição do aborto. A ilegalização do aborto ou imposição de barreiras dificultando o ato, motivada por razões religiosas.
F. Violência doméstica. O ato, omissão ou conduta agressiva entre indivíduos unidos
por parentesco ou consanguinidade, podendo causar danos físicos e psicológicos, classificados
quanto à natureza, nas seguintes categorias:
1. Física: a exemplo das agressões físicas, espancamentos e tortura.
2. Privação e abandono: a exemplo da privação de alimento, privação da presença dos
filhos e da liberdade.
3. Psicológica: a exemplo das ofensas e humilhações.
4. Sexual: a exemplo do assédio e do estupro.
G. Violência sexual. Quaisquer atos ou tentativas de obter ato sexual, comentários ou
insinuações sexuais não desejados, atos de tráfico ou dirigidos contra a sexualidade da pessoa
usando coerção, por qualquer indivíduo, independente da relação com a vítima, em qualquer contexto, porém não limitado à penetração da vulva ou ânus com o pênis, outra parte do corpo ou objeto. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem 4 tipos de violência sexual:
1. Assédio sexual: aproximação sexual não bem-vinda, solicitação de favores sexuais
ou qualquer conduta física ou verbal de natureza sexual, podendo ser demonstrada por pressão sobre a vítima por estar hierarquicamente abaixo do molestador ou fazer a vítima sentir-se inferior
por ser de outro gênero (preconceito de gênero).
2. Estupro: o ato de forçar alguém a praticar sexo sem consentimento, estando a pessoa
consciente ou não, mediante violência ou grave ameaça.
3. Exploração sexual: quando há algum tipo de envolvimento sexual entre pessoa prestadora de serviço (de confiança e com algum poder) e de indivíduo ao procurar a ajuda profissional.
4. Pedofilia: ato representativo de transtorno parafílico, havendo fantasia e excitação sexual intensa do agressor com meninas pré-púberes.
Religião. Conforme a Dogmatologia, os direitos da mulher são dificultados pela persistência dos dogmatismos religiosos ao postularem superioridade masculina ante a feminina.
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Relativismo. Pela Antropologia, é sabida a existência do relativismo cultural, sugerindo
ser necessária flexibilização dos direitos da mulher, a partir do entendimento do contexto cultural
onde as consciências femininas estão inseridas. Porém, é necessário estabelecer o limite entre
o respeito intercultural e a consideração pela dignidade da consciência, sendo a Cosmoética imprescindível para traçar tal linha divisória.
Problemática. Sob a ótica da Megaproblematicologia, é complexa a questão de, quando
respeitados os direitos da mulher, a conscin ginossomática fazer mau uso das prerrogativas obtidas, a exemplo das 3 situações expostas a seguir, na ordem alfabética:
1. Aborto. A prática do aborto é descrita enquanto direito reprodutivo e, embora necessária na condição de economia de males, muitas vezes pode ser empregada de maneira abusiva,
arriscada e anticosmoética.
2. Expressão. O direito à liberdade de expressão é fundamental, mas há certa confusão
entre a manifestação pública de opinião pessoal e o discurso de ódio frequentemente utilizados na
autexposição.
3. Prostituição. É explícito o direito à propriedade do soma pela mulher, mas é sabido
ser frequentemente utilizado enquanto produto, reflexo da promiscuidade e sedução anticosmoética, fomentando a indústria do sexo e apresentando risco, até mesmo, à saúde pública.
Internacionalização. Segundo a Universalismologia, o movimento pelos direitos da mulher é a maneira de assegurar igualdade entre as consciências no Planeta e tem crescido progressivamente, estando infiltrado em dezenas de países, representado pelas consciências afinizadas com
a temática, a exemplo das 37 ativistas a seguir, expostas na ordem alfabética por países de procedência:
01. Albânia. Urani Rumbo (1895–1936).
02. Alemanha. Ruth Bré (1862–1911).
03. Austrália. Miles Franklin (1879–1954).
04. Áustria. Marianne Hainisch (1839–1936).
05. Bélgica. Marguerite Coppin (1867–1931).
06. Brasil. Consuelo Nasser (1938–2002).
07. Bulgária. Eugenia Kisimova (1831–1885).
08. Canadá. Nellie McClung (1873–1951).
09. Dinamarca. Caroline Sophie Testman (1839–1919).
10. Egito. Hoda Shaarawi (1879–1947).
11. Espanha. Concepción Arenal Ponte (1820–1893).
12. Estados Unidos da América. Susan B. Anthony (1820–1906).
13. Finlândia. Alexandra van Grippenberg (1857–1913).
14. França. Olympe de Gouges (1748–1793).
15. Gana. Annie Jiagge (1918–1996).
16. Grécia. Kalliroi Parren (1861–1940).
17. Holanda. Anette Wiea Luka Poelman (1853–1914).
18. Hungria. Vilma Glücklich (1872–1927).
19. Índia. Mamatha Raghuveer Achanta (1967–).
20. Inglaterra. Millicent Fawcett (1847–1929).
21. Irã. Shirin Ebadi (1947–).
22. Irlanda. Margaret ―Gretta‖ Cousins (1878–1954).
23. Itália. Anna Maria Mozzoni (1837–1920).
24. Luxemburgo. Catherine Schleimer-Kill (1884–1973).
25. Noruega. Mimi Sverdrup Lunden (1894–1955).
26. Nova Zelândia. Kate Sheppard (1847–1934).
27. Paquistão. Malala Yousafzai (1997–).
28. Peru. María Jesús Alvarado Rivera (1878–1971).
29. Polônia. Maria Konopnicka (1842–1910).
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Porto Rico. Luisa Capetillo (1879–1922).
Portugal. Ana de Castro Osório (1872–1935).
Romênia. Alexandrina Cantacuzino (1876–1944).
Rússia. Anna Filosofova (1837–1912).
Sérvia. Ksenija Atanasijević (1894–1981).
Suécia. Sophie Adlersparre (1823–1895).
Suíça. Margarethe Faas-Hardegger (1882–1963).
Uruguai. María Abella de Ramírez (1863–1926).

Gênero. Segundo a Evoluciologia, a ressoma no Planeta Terra oferece oportunidade de
aquisição de soma feminino ou masculino, dependendo das necessidades evolutivas da consciência. Porém, tal condição é provisória e dependente da ressoma pois, em última análise, a consciência, de paraprocedência extrafísica, não tem gênero.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os direitos da mulher, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ativismo: Parapoliticologia; Neutro.
02. Autonomia ginossomática: Autonomologia; Neutro.
03. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
04. Autoridade feminina cosmoética: Ginossomatologia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Direito Minoritário: Sociologia; Neutro.
08. Efeitos da violência doméstica: Antievoluciologia; Nosográfico.
09. Feminino evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
11. Microminoria evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Violência doméstica: Antievoluciologia; Nosográfico.

OS DIREITOS DA MULHER FAVORECEM A EVOLUÇÃO
DAS CONSCINS PORTADORAS DE GINOSSOMA AO PROPORCIONAREM OPORTUNIDADE DE RECICLAGEM EM AMBIENTE IGUALITÁRIO, SEGURO, LIBERTÁRIO E DIGNO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é lúcido(a) quanto à necessidade de resguardar
os direitos da mulher no Planeta? Está na condição avançada de apoio aos direitos igualitários, ou
na condição regressiva contrária à igualdade de gênero? Quais exemplos tem disseminado sobre
o assunto na manifestação pessoal holossomática?
Filmografia Específica:
1. As Sufragistas. Título Original: Suffragette. País: Inglaterra. Data: 2015. Duração: 106 min. Gênero:
Drama & Histórico. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Sarah
Gravon. Elenco: Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, Helena Bohan-Carter, Maryl Streep. Produção: Nik Bower, Hannah
Farrell, Rose Garnett, Cameron McCracken, Teresa Moneo, Alison Owen, Tessa Ross, James Schamus, Andy Stebbing;
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& Faye Ward. Desenho de Produção: Alice Normington. Direção de Arte: Jonathan Houlding; & Choi Ho Man. Roteiro: Abi Morgan. Fotografia: Eduard Grau. Musica: Alexandre Desplat. Montagem: Barney Pilling. Cenografia: Barbara Herman-Skelding. Companhia: Ruby Films; Pathé; Film4; British Film Institute (BFI); Focus Features; & Redgill Productions. Sinopse: No início do século XX, após décadas de manifestações pacíficas, as mulheres ainda não possuem o direito de voto no Reino Unido. Grupo militante decide coordenar atos de insubordinação, quebrando vidraças e explodindo
caixas de correio, para chamar a atenção dos políticos locais à causa. Maud Watts (Carey Mulligan), sem formação política, descobre o movimento e passa a cooperar com novas feministas. Ela enfrenta grande pressão da polícia e dos familiares para voltar ao lar e à sujeição à opressão masculina, mas decide ser a busca pela igualdade de direitos merecedora de
sacrifícios.
2. O Sorriso de Monalisa. Título Original Mona Lisa Smile. País EUA. Data: 2003. Duração 117 min.
ênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Chinês; Coreano; Espanhol; Inglês; Português; Tailandês (em DVD). Direção Mike Newell. Elenco: Julia Roberts; Kirsten Dunst; Julia
Stiles; & Maggie Gyllenhaal. Produção Elaine Goldsmith-Thomas; Paul Schiff; & Deborah Schindler. Desenho de Produção: Jane Musky. Direção de Arte Patricia Woodbridge. Roteiro: Lawrence Konner; & Mark Rosenthal. Fotografia:
Anastas N. Michos. M sica Rachel Portman. Montagem: Mick Audsley. Cenografia: Susan Bode. Efeitos Especiais:
Framestore CFC. Companhia: Columbia Pictures Corporation; Revolution Studios; & Red Om Films. Sinopse: Professora de História da Arte está decidida a confrontar antigos costumes de tradicional escola para moças.
Bibliografia Específica:
1. Beauvoir, Simone de; O Segundo Sexo (Le Deuxième Sexe); trad. Sergio Milliet; 936 p.; 4 seções; 14
caps.; Vol. 2; 14 x 21 cm; br; 2a Ed.; Difusão Européia do Livro; São Paulo, SP; 1967; páginas 9 a10.
2. Daou, Dulce; A Condição Feminina em uma Abordagem Conscienciológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu; PR; Outubro-Dezembro; 2000; páginas 235 a 242.
3. Heise, L.; & Garcia-Moreno, C.; Violence by Intimate Partners; Reportagem; Krug EG et al.; Eds. World
Report on violence and Health; Geneva World Health Organization; 2002; páginas 87 a 121.
4. Jewkes, R.; Sen, P.; & Garcia-Moreno, C.; Sexual Violence; Krug EG et al., eds. World report on violence and health; Geneva,World Health Organization; 2002; páginas 149 a 181.
5. Pasinato, Wânia; Femicídios e As Mortes de Mulheres no Brasil; Cadernos Pagu; Revista; 2011; páginas
219 a 246.
Webgrafia Específica:
1. World Health Organization; 1 foto; disponível em: <http://www.who.int/en>; acesso em: 28.02.16.

P. G. M.
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DIREITOS HUMANOS
(DIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. Os direitos humanos são o conjunto de normas fundado na dignidade universal responsável pelo reconhecimento, garantia, proteção e promoção dos seres humanos acima
da soberania estatal, além de todas as fronteiras espaçotemporais, sobrepairando o ordenamento
jurídico internacional e nacional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, ―reto; que segue em linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo um dado preceito ou segundo uma dada forma de ordenação‖.
Surgiu em 1277. O vocábulo humano deriva também do idioma Latim, humanus, ―humano; próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas Humanidades‖.
Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Direitos fundamentais; direitos humanos fundamentais; garantias
fundamentais; liberdades fundamentais. 2. Direitos individuais; garantias individuais. 3. Direitos
naturais. 4. Direitos subjetivos. 5. Direitos das pessoas. 6. Direitos universais da pessoa humana.
Antonimologia: 1. Direitos desumanos; direitos inumanos. 2. Direitos do Estado; direitos do rei. 3. Direitos das instituições. 4. Direitos do cidadão. 5. Direitos do homem. 6. Direito
canônico. 7. Antidireito.
Estrangeirismologia: os direitos erga omnes; os hominis iurium universam.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
jurídico aplicado à proteção dos seres humanos.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Inexistem paradireitos inumanos. Existem direitos desumanos. Há direitos humanos. Há deveres humanos. Há direitos inalienáveis. Todos possuem direitos. Torto tem direito. Abusos violam direitos.
Afirmemos direitos universalmente. Direitos também evoluem.
Ortopensatologia. “Direito. O direito das pessoas deriva sempre da Justiça Plena”.
Holofilosofia. A construção filosófica da humanidade fundamentando a compreensão intrafísica da importância em se afirmarem direitos equanimamente a todos os seres humanos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos direitos humanos; o holopensene pessoal do
paradireito; o holopensene pessoal dos paradeveres; o holopensene da Cosmoeticologia; o holopensene da Paradireitologia; o materpensene paradireitológico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os
benignopensenes; a benignopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a pensenidade paradireitológica; a pensenidade humanitária; a desgeografização pensênica; a autopensenidade focada no
pen frente a situações emocionais críticas; a força cosmoética inquebrantável de pensenizar verdadeiramente o melhor para todos; a amparabilidade pessoal da conscin conectada ao holopensene
dos evoluciólogos.
Fatologia: os direitos humanos; os direitos da pessoa; a natureza contra-hegemônica
e contramajoritária dos Direitos Humanos; a importância da afirmação dos direitos da perspectiva
constitucional; os Direitos Humanos jusfundamentalizando as constituições nacionais; a mitigação da soberania nacional em detrimento da supremacia inabalável dos direitos universais; o ato
de teatizar o justo a partir dos direitos humanos e não pela letra do direito; as cortes internacionais
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de Direitos Humanos enquanto gérmen da prática da paramagistratura na dimensão intrafísica; as
defensorias públicas enquanto instrumentos de proteção aos direitos fundamentais; a advocacia
pro-bono e desinteressada; o papel do líder interassistencial no desempenho de tarefas conectadas
à defesa dos direitos humanos; a superação do machismo contido no ideário dos ditos direitos dos
homens, para o estabelecimento dos direitos universais da pessoa humana; a importância da afirmação das diferenças para proteção de direitos; o ativismo em direitos humanos enquanto atividade ou iniciativa capaz de trazer a paz aos seres humanos; a importância do poliglotismo no trabalho em esfera universal; as ONGs cosmoéticas; a defesa urbi et orbi dos direitos dos seres humanos; a mudança do paradigma jurídico centrado na lei e nos Estados para outro focado nos seres
humanos; a letra da lei em anacronismo com a afirmação ininterrupta dos direitos humanos; o caminho para a Pax Aeterna; a Revolução Francesa (1789–1799) enquanto megacontecimento histórico no contexto dos Direitos Humanos; o ordenamento jurídico da democracia pura; os pilares
para a construção do Estado Mundial; a civilização humanista; a inexorável conquista de patamares mínimos de direitos humanos na Terra enquanto condição para o aparecimento dos evoluciólogos; a hipótese de existirem evoluciólogos humanos trabalhando nos bastidores em benefício
dos direitos de todas as conscins e gerações futuras.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no desempenho de
atividades humanitárias; a autodefesa energética inevitável enquanto resultante do trabalho de defesa de direitos para todas e todos; o ritmo da evolução dos Direitos Humanos na dimensão intrafísica acompanhando a intensificação dos trabalhos da reurbex; as transmigrações dos grandes
violadores de direitos humanos; o amparo extrafísico de função no desempenho do ativismo em
direitos humanos; a fortaleza extrafísica decorrente do amparo de função às instituições defensoras de direitos; a holobiografia indicativa de trabalhos pela defesa de direitos nas retrovidas;
o epicentrismo consciencial do defensor dos direitos humanos enquanto núcleo atrator de consréus; os reencontros libertadores entre algozes e vítimas em interprisão grupocármica; a afirmação intrafísica dos direitos humanos enquanto medida interplanetária para a materialização vindoura do Paradireito.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das normas de direitos humanos atuando sempre conjuntamente; o sinergismo advogado de direitos humanos–Evoluciologia; o sinergismo dos grupos de
conscins no trabalho em rede na proteção de direitos; o sinergismo Direitos Humanos–Paradireitologia; o sinergismo Direitos Humanos–cosmoética pessoal; o sinergismo equipin-equipex na
proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana; o sinergismo reurbin-reurbex; o sinergismo tares–defesa de direitos fundamentando o trabalho humanitário a partir do mentalsoma.
Principiologia: o princípio da não violência; o princípio “ninguém evolui sozinho”; os
princípios do Paradireito encontradiços na literatura dos Direitos Humanos; o princípio do Universalismo e o princípio da evolução enquanto componentes intrínsecos à natureza dos Direitos
Humanos; o princípio de “deixar o ator falar por si mesmo” enquanto principal instrumento de
democratização de direitos; o princípio da megafraternidade enquanto núcleo irradiador de direitos; os princípios da reurbanização extrafísica interligados à evolução dos direitos humanos no
Planeta Terra; os princípios da indivisibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade dos direitos
humanos.
Codigologia: os códigos humanistas; o código pessoal de Cosmoética (CPC); a possibilidade de se criar cláusulas do código grupal de Cosmoética (CGC) para direcionar o holopensene
do grupo à proteção de direitos.
Teoriologia: a teoria da filosofia do Direito aplicada à fundamentação axiológica dos
Direitos Humanos; a teoria dos Direitos Humanos fundamentando o estudo do Direito em geral;
a teoria do Paradireito identificada em teorias históricas embasadoras dos Direitos Humanos; as
comparações entre a teoria geracional e a teoria dimensional dos direitos humanos.
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Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do acoplamento energossomático; a técnica
da escuta ativa indispensável ao presenciar depoimentos de pessoas vítimas de violações de direitos; a técnica do EV; a técnica da amparabilidade parajurídica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia aproximando
a conscin paradireitóloga afinizada com os Direitos Humanos com o holopensene dos Evoluciólogos; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia indicando hipóteses de pesquisa
à conscin ligada ao movimento de materialização dos direitos humanos.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Autocosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Para-História; o Colégio Invisível da
Parapoliticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito do desarmamento da sociedade na afirmação dos direitos humanos; o efeito halo da fala sobre direitos humanos em público escancarando preconceitos e idiossincrasias conscienciais; a produção de reflexões enquanto efeito dos debates sobre direitos humanos.
Neossinapsologia: as neossinapses humanistas adquiridas pela leitura de tratados de
Direitos Humanos; as neossinapses paradireitológicas construídas a partir do estudo dos Direitos Humanos; as neossinapses hauridas a partir do trabalho humanitário racional em detrimento
de emocionalismos perturbadores da assistência eficaz.
Ciclologia: o fim do ciclo do capitalismo; a superação do ciclo algoz-vítima.
Enumerologia: a evolutividade dos direitos humanos; a imperatividade dos direitos humanos; a inalienabilidade dos direitos humanos; a indisponibilidade dos direitos humanos; a indissociabilidade dos direitos humanos; a indivisibilidade dos direitos humanos; a inexauribilidade dos direitos humanos. Os direitos das minorias políticas; os direitos das mulheres; os direitos
dos negros; os direitos dos indígenas; os direitos dos migrantes; os direitos do meio ambiente; os
direitos das gerações futuras.
Binomiologia: o binômio direitos dos humanos–direitos dos pré-humanos; o binômio
ativista-defensor dos direitos humanos; o binômio líder intrafísico–líder extrafísico; o binômio
tacon-tares presentes em trabalhos humanitários; o binômio assim-desassim; o binômio teoria-prática.
Interaciologia: a interação Direito Nacional–Direito Internacional na proteção universal dos direitos humanos.
Crescendologia: o crescendo Direitos Humanos–Direitos Conscienciais; o crescendo
dos patamares do antibelicismo; o crescendo holobiográfico violador de direitos–vítima de violações de direitos–defensor de direitos.
Trinomiologia: o trinômio bobbiniano paz–democracia–direitos humanos; o trinômio
liberdade-igualdade-fraternidade iluminando os caminhos para a efetivação dos direitos humanos; o trinômio Direito Internacional dos Direitos Humanos–Direito Internacional Humanitário–
–Direito Internacional dos Refugiados enquanto as 3 vertentes dos Direitos Humanos.
Polinomiologia: o polinômio direitos humanos–justiça–democracia–paz enquanto fundamento para a vivência generalizada do Paradireito no mundo intrafísico.
Antagonismologia: o antagonismo direitos humanos / direitos dos soberanos; o antagonismo mundo dos Estados / mundo das pessoas; o antagonismo guerra / direitos humanos; o antagonismo advogar por direitos / advogar por dinheiro; o antagonismo militância política / ativismo de direitos humanos; o antagonismo igualdade formal / igualdade substancial possibilitando a criação de leis afirmadoras de diferenças; os antagonismos ideológicos impedindo a proteção universal dos direitos humanos.
Paradoxologia: o paradoxo de os direitos humanos significarem também deveres humanos; o paradoxo de a maioria numérica poder ser também minoria política; o paradoxo de os direitos universais ainda apresentarem fortes traços eurocêntricos; o paradoxo de os direitos humanos serem também direitos do meio ambiente e dos pré-humanos.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a paradireitocracia; a conscienciocracia;
a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
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Legislogia: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH;1948), marco definitivo para a afirmação intrafísica dos Direitos Humanos; a Constituição Federal Brasileira de
1988, denominada Constituição Cidadã, sendo continuamente dilapidada e inobservada em todo
o território brasileiro (Ano-base: 2017); a lei cósmica; a lei de causa e efeito; a Lei Maria da Penha; as leis intrafísicas promotoras de direitos da pessoa; a lei do maior esforço aplicada à defesa inconteste dos direitos humanos; as leis afirmadoras das diferenças reconhecendo sujeitos de
direitos de acordo com as peculiaridades próprias de cada ser humano; as leis da evolução.
Filiologia: a interassistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a pacifismofilia;
a harmonofilia; a paradireitofilia; a policarmofilia.
Sindromologia: a síndrome do herói; a síndrome do justiceiro; a síndrome do exaurimento.
Mitologia: a superação do mito da impossibilidade de liberdade onde há igualdade;
o mito do capitalismo humanista indicando ser o lucro fator limitador da proteção de direitos humanos em termos absolutos; o mito de o comunismo ser o único caminho alternativo ao capitalismo.
Holotecologia: a paradireitoteca; a assistencioteca; a sociologicoteca; a evolucioteca;
a convivioteca; a politicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Direitologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Politicologia; a Reurbanologia; a Criminologia; a Historiologia; a Cosmoeticologia; a Sociologia; a Liderologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o princípio consciencial; a consréu ressomada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa humana;
o sujeito de direito; o ser Serenão; a Consciex Livre (CL).
Masculinologia: o ativista; o advogado interassistencial; o defensor; o voluntário; o mediador; o reconciliador; o jurista francês René Samuel Cassin (1887–1976); o advogado de direitos humanos canadense John Peters Humphrey (1905–1995); o diplomata chinês e ativista de direitos humanos Peng Chun Chang (1892–1957); o diplomata libanês Charles Habib Malik (1906–
1987); o poliglota; o diplomata; o paradiplomata; o acoplamentista; o amparador; o intermissivista; o conscienciólogo; o líder assistencial; o jurista; o parajurista; o paradireitólogo; o paradireitista; o proexólogo; o proexista; o magistrado; o paramagistrado; o pré-serenão vulgar; o inversor existencial; o reciclante existencial; o homem da ação; o político; o politicólogo; o parapoliticólogo; o sociólogo; o parassociólogo; o historiador; o para-historiador; o epicon lúcido; o cosmoeticólogo; o evoluciólogo.
Femininologia: a ativista; a advogada interassistencial; a defensora; a voluntária; a mediadora; a reconciliadora; a política estadunidense Anna Eleanor Roosevelt (1884–1962); a poliglota; a diplomata; a paradiplomata; a acoplamentista; a amparadora; a intermissivista; a consciencióloga; a líder assistencial; a jurista; a parajurista; a paradireitóloga; a paradireitista; a proexóloga; a proexista; a magistrada; a paramagistrada; a pré-serenona vulgar; a inversora existencial;
a reciclante existencial; a mulher da ação; a política; a politicóloga; a parapoliticóloga; a socióloga; a parassocióloga; a historiadora; a para-historiadora; a epicon lúcida; a cosmoeticóloga; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens orientator; o Homo sapiens minordirectus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: direitos humanos de primeira dimensão = os direitos civis e políticos; direitos humanos de segunda dimensão = os direitos econômicos, sociais e culturais; direitos humanos de terceira dimensão = os direitos dos povos, o direito à paz e ao desenvolvimento.
Culturologia: a Declaração Universal sobre Diversidade Cultural; a cultura de paz;
a cultura de defesa dos Direitos Humanos.
Evolutividade. Rumo ao Estado Mundial, a afirmação universal dos Direitos Humanos
é inevitável e inescapável passo a ser dado por toda a Humanidade. Portanto entende-se, por óbvio, a importância do conceito de evolutividade dos Direitos Humanos.
Afirmação. De acordo com a Historiologia, os direitos humanos se afirmam pouco
a pouco na dimensão intrafísica. Eis 9 diplomas históricos dos Direitos Humanos, em ordem cronológica, dentre outros documentos internacionais e nacionais enquanto possíveis contribuições
para a materialização do Paradireito na dimensão intrafísica:
1. Magna Carta (1215).
2. Declaração de Direitos (Bill of Rights; 1689).
3. Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776).
4. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789).
5. Constituição Mexicana (1917).
6. Constituição Alemã (1919).
7. Carta das Nações Unidas (1945).
8. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).
9. Pactos Internacionais de Direitos Humanos (1966).
Declaração. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento mais traduzido no mundo, oficialmente em 501 idiomas, e com adesão de 192 países componentes da Organização das Nações Unidos (ONU). Embora não possua força normativa mas força moral, é a base para todos os sistemas vigentes de Direitos Humanos no planeta Terra.
Holopensene. O preâmbulo da DUDH estabelece o holopensene do documento tendo
expressado as bases e os objetivos a partir dos quais foi redigido. Eis 7 ideias destacadas, em ordem alfabética:
1. Bem comum. O ideal comum a ser conquistado por todos os povos e todas as nações.
2. Dignidade. A necessidade de reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana.
3. Inspiração. O fundamento na mais alta inspiração do ser humano e na fé nos direitos
fundamentais.
4. Liberdade universal. O fato de todos os seres humanos serem livres para falar e crer
libertos do terror e da miséria.
5. Máximo respeito universal. O respeito universal e efetivo dos direitos do ser humano.
6. Pacifismo. Os direitos fundados na liberdade, na justiça e na paz do mundo.
7. Valor. A inexorabilidade do valor da pessoa humana e da igualdade de direitos dos
homens e das mulheres.
Taxologia. Tendo em vista o conteúdo dos direitos elencados na DUDH, eis, na ordem
dos artigos do documento original, 30 princípios fundamentais de direitos humanos:
01. Princípio da liberdade e igualdade: todos nascem livres e iguais.
02. Princípio da não-discriminação: o direito de invocar os direitos humanos, sendo
proibida qualquer tipo de discriminação.
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03. Princípio da universalidade da vida: o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
04. Princípio da proibição da escravidão: ninguém poderá ser submetido à escravidão
ou à servidão.
05. Princípio da proibição da tortura: ninguém será submetido à tortura, penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.
06. Princípio da universalidade da personalidade jurídica: o direito ao reconhecimento
da própria personalidade jurídica.
07. Princípio da isonomia: sem quaisquer distinções, todos são iguais perante à lei.
08. Princípio da proibição a violações de direitos: a proteção contra violações de direitos e à busca da jurisdição como forma de se protegerem.
09. Princípio da proibição das arbitrariedades: ninguém será arbitrariamente submetido à prisão, à detenção e ao exílio.
10. Princípio do juiz natural: o direito de serem julgados por tribunais independentes
e imparciais, de maneira equitativa e pública.
11. Princípio do devido processo legal e da presunção de inocência: o direito ao devido processo legal, à defesa e à presunção de inocência até prova em contrário.
12. Princípio da não-invasão da privacidade: o direito à privacidade.
13. Princípio da liberdade de movimento: o direito de ir e vir no próprio país.
14. Princípio da proteção universal à pessoa humana: o direito a procurar asilo fora,
caso se encontre ameaçado no próprio país, salvo se tenha cometido ato contra os princípios das
Nações Unidas.
15. Princípio da proibição da apatridia: o direito de ter nacionalidade e dela não ser
privado.
16. Princípio do consentimento em relações familiares: o direito ao casamento consentido e de constituir família.
17. Princípio da propriedade privada: o direito à propriedade.
18. Princípio da liberdade de pensamento e convicção: o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião e de manifestação.
19. Princípio da liberdade de expressão e opinião: o direito à liberdade de opinião
e expressão.
20. Princípio da liberdade de reunião e associação pacíficas: o direito à liberdade de
reunir-se e associar-se de maneira pacífica e consentida.
21. Princípio da universalidade da personalidade política: o direito político, de votar,
de ser votado e de viver democraticamente.
22. Princípio da universalidade dos direitos econômicos, sociais e culturais: o direito
à seguridade social e aos direitos econômicos, sociais e culturais.
23. Princípio da proteção trabalhista e social da pessoa humana: o direito trabalhista,
sindical e à proteção social.
24. Princípio da universalidade do descanso: o direito ao repouso, ao lazer e às férias.
25. Princípio da dignidade material da vida humana: o direito à vida materialmente
digna e com saúde.
26. Princípio da educação universal: o direito à educação.
27. Princípio da propriedade intelectual: o direito sobre as próprias criações intelectuais.
28. Princípio do cumprimento universal dos direitos humanos: o direito de exigir
o cumprimento dos direitos e deveres constantes na DUDH.
29. Princípio da responsabilidade individual: todos têm deveres e responsabilidades
com os direitos dos outros e à comunidade e ordem pública.
30. Princípio da inalienabilidade dos direitos humanos: ninguém pode retirar os direitos e liberdade contidos na DUDH.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os direitos humanos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Advocacia interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
03. Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
04. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
05. Direito minoritário: Sociologia; Neutro.
06. Lei suprema: Politicologia; Homeostático.
07. Liderologia: Politicologia; Neutro.
08. Materpensene paradireitológico: Materpensenologia; Homeostático.
09. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Parainalienabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
13. Paralegislogia: Paradireitologia; Homeostático.
14. Paralei: Paradireitologia; Homeostático.
15. Paramagistraturologia: Paradireitologia; Homeostático.

O PARADIREITO É O CORE DE TODOS OS DIREITOS
FUNDAMENTAIS COSMOÉTICOS. O ESTABELECIMENTO
DO ESTADO MUNDIAL PASSA INEVITAVELMENTE PELA
AFIRMAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se mais propenso a defender os direitos humanos ou a violá-los? Contribui para a materialização do Estado Mundial por meio da afirmação urbi et orbi dos direitos das pessoas?
Bibliografia Específica:
1. Comparato, Fábio Konder; A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos; 588 p.; 23 caps.; 157 refs.; 20
x 14 x 3; br.; 7ª ed.; 3ª tiragem; Saraiva; São Paulo, SP; 2010; páginas 83, 104, 111, 140, 189, 201, 225, 237 e 291.
2. Ramos, André de Carvalho; Curso de Direitos humanos; 656 p.; 4 partes; 8 caps.; 121 sub-caps.; 116 refs.;
5 webgrafias; 24 x 17 x 3,4 cm; br.; 2a tiragem; Saraiva; São Paulo, SP; 2014; páginas 58 e 59.
3. Trindade, Antônio Augusto Cançado; Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos – Volume
I; 3 Vols.; 640 p.; 10 caps.; Vol. 1; 1 microbiografia; 311 refs.; 1 anexo; 22 x 15 x 4; 2ª Ed.; Sergio Antonio Frabis Editor; Porto Alegre, RS; 2003; páginas 340 e ss.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 807, 856, 891, 892 e 899.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 871.
6. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 532.
7. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
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1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 166.
Webgrafia Específica:
1. OHCHR, United Nations Humans Rights Office of the High Commisioner; The Universal Declaration of
Human Rights; disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx>; acesso em: 05.12.2016;
19h55.
2. OHCHR, United Nations Humans Rights Office of the High Commisioner; Declaração Universal dos Direitos Humanos; disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>; acesso
em: 05.12.2016; 20h00.
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DISCIPLINA INTERASSISTENCIAL
(AUTORGANIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A disciplina interassistencial é o conjunto de procedimentos a ser adotado
pela conscin, homem ou mulher, na vida cotidiana objetivando melhor preparar-se para a prática
diária da tenepes e outras atividades de ajuda técnica, qualificando o holopensene pessoal para alcançar futuramente o profissionalismo necessário e tornar-se minipeça no maximecanismo evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo disciplina deriva do idioma Latim, disciplina, ―ação de se instruir; educação; Ciência; ordem; sistema; princípios de moral‖. Surgiu no Século XIV. O prefixo
inter procede também do idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O termo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, ―ajuda; socorro‖, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, ―estar ou conservar-se de pé junto a; estar
presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de
alguém‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Rotina interassistencial. 2. Sistematização pró-assistência. 3. Constância interassistenciológica. 4. Preparo interassistencial. 5. Autorrigor do assistente.
Neologia. As 3 expressões compostas disciplina interassistencial, disciplina interassistencial amadora e disciplina interassistencial profissional são neologismos técnicos da Autorganizaciologia.
Antonimologia: 1. Aleatoriedade interassistencial. 2. Desordem antiassistencial. 3. Improviso na assistência. 4. Desleixo interassistencial. 5. Negligência do assistente.
Estrangeirismologia: a postura at the ready; o schedule; a right person in the right place at the right time; o modus faciendi; a expertise; a frase latina beneficio bene erit; a divisa auxilium in periculo; a disposição aequo animo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à organização aplicada aos compromissos interassistenciais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Disciplina:
força forte. Megadisciplina interassistencial: autotransafetividade.
Coloquiologia: o espetáculo não pode parar.
Citaciologia: – O autorrespeito é a raiz da disciplina; a noção de dignidade cresce com
a habilidade de dizer não a si mesmo (Abraham Lincoln, 1809–1865).
Filosofia: o Exemplarismo; o Tenepessismo; o Ofiexismo; o Abertismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; o holopensene pessoal da interassistencialidade; a disciplina como fixadora de holopensene profícuo; os prioropensenes; a prioropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a disciplina interassistencial; a repetição produtiva; os hábitos e as rotinas alinhados com a interassistência; os horários organizados; os locais otimizados; os percursos seguros; a periodicidade da ajuda; a cadência doadora; a conduta-padrão; os métodos eficazes; os ajustes na prática; a boa disposição; o bom humor regular; a disponibilidade consciencial; a harmonia
intraconsciencial; o fato de cada assistência não poder anular as demais; as pesquisas interassis-
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tenciais; os estudos de aprofundamento; a experiência geradora de neocondutas; a autoqualificação gradual; a competência crescente; a progressão constante.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o bloqueio zero;
o autodesconfiômetro parapsíquico; o treino holochacral; a uniformidade energética; a assiduidade interassistencial; a sintonia com o amparo de função extrafísico; a assim-desassim; a Higiene
Consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo disciplina-resultado; o sinergismo interassistência-autabnegação; o sinergismo autorganização-realização; o sinergismo rigor-padrão; o sinergismo
técnica-eficácia; o sinergismo dedicação-amparo; o sinergismo interesse-autossuperação.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da autorreeducação holossomática; o princípio “isso não é para mim”; o princípio da responsabilidade interassistencial;
o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio do megafoco evolutivo; o princípio do anticomodismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) em aperfeiçoamento incessante;
a responsabilidade perante o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a Escala Evolutiva exemplificadora das teorias interassistenciais.
Tecnologia: a técnica do esforço contínuo; a técnica do detalhismo; a técnica do autodidatismo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da autocriticidade cosmoética máxima.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico e o paravoluntariado crescentes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Epicons;
o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito do detalhismo no incremento da autodisciplina; os efeitos visíveis
da autodisciplina na interassistência; o efeito do preparo no rendimento da tenepes; o efeito da
regularização da rotina no entrosamento com amparo; o efeito do resultado da tenepes na autorganização; o efeito das autossuperações na automotivação interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à implantação da autodisciplina interassistencial; as neossinapses advindas do resultado da autodisciplina nos empreendimentos interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo das autorreflexões; o ciclo das reciclagens conscienciais; o ciclo das
adaptações a novas situações; o ciclo do público interassistencial; o ciclo infindável da autorganização; o ciclo dos patamares interassistenciais; o ciclo de cada vida humana nas seriéxis.
Enumerologia: a manutenção; a perseverança; a determinação; a precisão; a firmeza;
a concentração; a regularidade.
Binomiologia: o binômio autoincorrupção-autodisciplina; o binômio priorização-foco;
o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio tempo intrafísico–tempo consciencial; o binômio maturidade-egocídio; o binômio experimentação-adaptação; o binômio dedicação-aprendizado.
Interaciologia: a interação rotina-extra; a interação autorganização-heterodesorganização; a interação vida intrafísica–vida parapsíquica; a interação autodiscernimento-critérios;
a interação disciplina-confiabilidade; a interação cotidianidade-tenepes; a interação interassistência-equilíbrio.
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Crescendologia: o crescendo ordenação intrafísica–ordenação consciencial; o crescendo pontual-diuturno; o crescendo autolimites-autossuperações; o crescendo Errologia-Acertologia; o crescendo estabilidade-produtividade; o crescendo experimentação-aperfeiçoamento.
Trinomiologia: o trinômio planejamento-consecução-avaliação; o trinômio autorganização-autodisciplina-autodesempenho; o trinômio repetição-domínio-inovação; o trinômio autorreflexão-autocrítica-autorreeducação; o trinômio autonomia-liberdade-responsabilidade.
Polinomiologia: o polinômio atividade-regularidade-aperfeiçoamento-neodesafios.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais organização menos trabalho.
Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis do Paradireito.
Filiologia: a assistenciofilia; a metodofilia; a tenepessofilia.
Fobiologia: o fim da disciplinofobia; a eliminação da autocriticofobia; a profilaxia da reciclofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndrome do ansiosismo; a evitação da síndrome da despriorização existencial; a evitação da síndrome
da indisciplina energética.
Maniologia: a eliminação da subcerebromania; a superação da robexomania; o fim da
mania do improviso.
Mitologia: a superação do mito da autoqualificação sem dedicação.
Holotecologia: a assistencioteca; a autocriticoteca; a reeducacioteca; a experimentoteca;
a recicloteca; a metodoteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Disciplinologia; a Metodologia; a Autopriorologia; a Autodeterminologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Megagesconologia; a Ofiexologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin tenepessista; a conscin ofiexista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o amparador intrafísico; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a atacadista consciencial; a amparadora intrafísica; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens
responsabilis; o Homo sapiens rectilineus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: disciplina interassistencial amadora = a do tenepessista iniciante; disciplina interassistencial profissional = a do ofiexista veterano.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da autorganização; a cultura da repetição sadia.
Taxologia. De acordo com a Autorganizaciologia, eis listados, na ordem alfabética, 20
exemplos de tipos de disciplinas favoráveis à interassistencialidade:
01. Disciplina alimentar.
02. Disciplina comportamental.
03. Disciplina cosmoética.
04. Disciplina da antecedência.
05. Disciplina da boa disposição.
06. Disciplina da concentração mental.
07. Disciplina de anotações.
08. Disciplina de asseio.
09. Disciplina de atenção ao local de poder.
10. Disciplina de checkups.
11. Disciplina de espaço mental.
12. Disciplina de estudos.
13. Disciplina de exercícios físicos.
14. Disciplina de tratamentos de saúde.
15. Disciplina emocional.
16. Disciplina energética.
17. Disciplina parapsíquica.
18. Disciplina pensênica.
19. Disciplina psicomotriz.
20. Disciplina volitiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a disciplina interassistencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda autodesassediadora: Paraprofilaxiologia; Neutro.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
04. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
05. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
06. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
07. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
08. Autoqualificação pré-tenepes: Recexologia; Homeostático.
09. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
10. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
11. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
12. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
13. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
14. Rigorosidade: Holomaturologia; Neutro.
15. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
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A DISCIPLINA INTERASSISTENCIAL CRESCENTE POSSIBILITA À CONSCIN PROFISSIONALIZAR-SE NA INTERASSISTENCIALIDADE, TORNAR-SE AMPARADORA E OBTER
RESULTADOS COSMOÉTICOS AMPLOS DIVERSIFICADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a disciplina pessoal à altura do trabalho interassistencial desempenhado? Quais reciclagens são necessárias para aumentar a disciplina
interassistencial objetivando melhores resultados cosmoéticos?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Desenvolvimento da Disciplina Interassistencial através da Docência Universitária; Relato; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 4; 1 E-mail; 1 enu.; 8 notas; 8 refs.; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2010; páginas 610 a 618.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas;
2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 167.
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DISCRIÇÃO PARAPSÍQUICA
(PARAPSIQUISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A discrição parapsíquica é a atitude de ponderação da conscin, homem ou
mulher, ao relatar informação obtida por meio das parapercepções, dosando a exposição dos parafatos de acordo com a demanda interassistencial identificada.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo discrição deriva do idioma Latim, discretio, ―separação; escolha; discernimento; seleção; distinção; diferença‖. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O vocábulo psíquico procede igualmente do idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos,
à alma‖, de psykhé, ―alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Prudência paraperceptiva. 2. Recato parapsíquico. 3. Comedimento
parapsíquico. 4. Prudência parapercepciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas discrição parapsíquica, discrição parapsíquica
inicial e discrição parapsíquica avançada são neologismos técnicos da Parapsiquismologia.
Antonimologia: 1. Indiscrição parapsíquica. 2. Irresponsabilidade parapsíquica. 3. Estrelismo parapsíquico.
Estrangeirismologia: o feeling pessoal parapsíquico; os insights parapsíquicos; o talk
show ressaltando os supostos dons do parapsíquico em rede televisiva; o upgrade cognitivo;
o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à intercomunicação parapsíquica.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ajamos com
discrição. Discrição: autovisibilidade calculada. Discrição: pudor consciencial. Discrição: educação superrefinada.
Ortopensatologia: – “Discrição. A primeira manifestação sutil, nem sempre evidente,
da erudição de uma conscin é a discrição”. ―As incongruências dos disparates são sempre mais
espalhafatosas do que os equilíbrios dos acertos. Os Seres Serenões gostam de empregar a discrição máxima do anonimato interassistencial‖. ―Quanto mais sábia a consciência, mais discreta
ela é, quando a interassistencialidade permite‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o holopensene pessoal da
discrição parapsíquica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene do parapsiquismo interassistencial.
Fatologia: a discrição frente aos fenômenos paraperceptivos; a ponderação sobre a relevância da divulgação da parainformação; a sabedoria da discrição; a evitação das indiscrições involuntárias da gafe, da mancada, da fala inoportuna e da espontaneidade excessiva; a autocriticidade perante a atitude irrefletida e a ingenuidade inconsequente; a difícil arte de permanecer calado; a sabedoria do silêncio perante as heteroparapercepções; a intenção do silêncio cosmoético;
a desvinculação da vaidade consciencial; a omissão superavitária pelo silêncio; ao bom entendedor o silêncio torna-se discurso, notadamente no parapsiquismo interassistencial; o silêncio como
pré-requisito da fala inteligente; a autexposição sob medida; a evitação das indiscrições autoconscientes, da deselegância e da bisbilhotice; a superação da curiosidade indelicada, da grosseria, da
inconveniência e da franqueza rude; a tranquilidade íntima; a vaidade acima da assistência; a carência crônica; o egocentrismo; o sobrepairamento conquistado com o acúmulo de experiências
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parapsíquicas; a evolução consciencial pela racionalidade; o antiemocionalismo racional em funcionamento; a evitação da ansiedade na comunicação dos parafatos e parafenômenos; o refinamento da capacidade de argumentar; o desenvolvimento da autorresponsabilidade evolutiva; a saída da acomodação na zona de conforto e das autocorrupções; a autorreflexão; a opção de fazer
o cosmoético independentemente de qualquer coisa; a assistência aos antigos assediadores; a exclusão do medo de errar calcada na intencionalidade cosmoética; a necessidade da imparcialidade
no relato sobre a parapercepção; o hábito de questionar as próprias percepções sem inibir-se;
a substituição da esnobação pela assistencialidade; a conscientização da autocensura parapsíquica; a criticidade nas parainterpretações; o silêncio cosmoetificador; a discrição do Serenão.
Parafatologia: a discrição parapsíquica; o juízo parapsíquico; a maturidade parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal ampliando a autoconfiança na autoparaperceptibilidade; a checagem dos dados na paramensagem; o desassombro cosmoético perante as consciexes; a cientificidade nas parainvestigações; a recusa em satisfazer-se com a primeira impressão paraperceptiva; o autodiscernimento parafenomênico; os critérios na comunicação das parapercepções; a destreza parapsíquica; a aplicação inteligente do autodesconfiômetro na explicitação dos parafatos e parafenômenos em relação
às consciências, ambientes e oportunidades; o corte da utilização dos talentos parapsíquicos quando visam o próprio ego; a leitura das entrelinhas interdimensionais; os banhos energéticos confirmadores; o valor do autoparapsiquismo maduro.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo silêncio-autorreflexão-inspiração.
Principiologia: o princípio pessoal de, na dúvida, abster-se; o princípio de o parapsiquismo ser inerente a todo ser humano; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio
de o mais simples poder gerar melhores resultados.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o comedimento na admissão e comunicação das autovivências parapsíquicas; o código de conduta do pesquisador parapsíquico autocrítico; os códigos de etiqueta social; o código grupal de Cosmoética (CGC) estipulando os limites da privacidade nas interações grupais.
Teoriologia: a teoria e prática do parapsiquismo mentalsomático.
Tecnologia: a técnica de reavaliação das autoconvicções vivenciadas; a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a técnica do registro; a técnica de saber falar no momento, lugar e modo de inflexão certos; a autoconfiança obtida através da vivência da técnica do estado vibracional; a técnica de evitação do estupro evolutivo; as técnicas do desenvolvimento parapsíquico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico potencializando a autorreciclagem.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;
o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas.
Efeitologia: o vislumbre dos efeitos repercussivos dos erros e acertos nas comunicações; os efeitos desinformadores das distorções parapsíquicas; os efeitos interpresidiários das
manipulações interconscienciais; o efeito constrangedor multidimensional do palpite parapsíquico infeliz; os efeitos nocivos da soberba no parapsiquismo; os efeitos paralisantes do medo de errar; os efeitos da valorização das pequenas experiências paraperceptivas autocomprovadas;
o efeito interassistencial da reeducação autopensênica; os efeitos das autocomprovações energossomáticas na autoconfiança parapsíquica.
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Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas revolucionando as retroconvicções;
as paraneossinapses obtidas através da troca do guia amaurótico por amparador técnico de função; as neossinapses derivadas das práticas parapsíquicas interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo da reciclagem parapsíquica; o ciclo paravivência-registro; o ciclo
vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo–identificação da necessidade da exposição; o ciclo parafenômeno-parapercepção-pararreflexão.
Enumerologia: a ressignificação do parapsiquismo; o aperfeiçoamento do parapsiquismo; o realinhamento do parapsiquismo; a evolução do parapsiquismo; a reeducação do parapsiquismo; a qualificação do parapsiquismo; o redirecionamento do parapsiquismo.
Binomiologia: o binômio 2 ouvidos–1 boca; a vivência do binômio admiração-discordância; o binômio essência-aparência; o binômio discrição-modéstia; o binômio parafato-paraversão; o binômio superficialidade intelectual–achismo; o binômio educação pessoal–educação
parapsíquica; o binômio ausência de parapsiquismo–fingimento; o binômio ansiedade verborrágica–conduta impulsiva.
Interaciologia: a autoconfiança obtida na interação interassistencial com as consciexes
amparadoras; a interação malinterpretação parafenomênica–antinformação inassistencial; a interação exibicionismo parapsíquico–manipulação consciencial; a interação adulteração dos parafatos–intencionalidade doentia; a interação bom senso–discrição; a interação autocontrole-discrição; a interação ansiedade-indiscrição.
Crescendologia: o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno criticado–conteúdo compreendido.
Trinomiologia: o trinômio pseudossuperioridade–segredo–acepção de pessoas; o trinômio patológico conscin vaidosa parapsíquica–assediador–assistido manipulável; o trinômio patológico autexposição desnecessária–autexposição excessiva–autexposição anticosmoética.
Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio; o comedimento no polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio intelectivo sensatez-prudência-discrição-sabedoria.
Antagonismologia: o antagonismo ação autoconsciente / automatismo; o antagonismo
ansiosismo / maturidade; o antagonismo impulsividade / autorreflexão; o antagonismo pararrealidade / imaginação; o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo cientificidade
/ apriorismose; o antagonismo autocomprovação parapsíquica / certeza absoluta; o antagonismo
autoconvicção / achismo; o antagonismo curiosidade sadia / curiosidade malévola; o antagonismo autorreflexão / verborragia.
Paradoxologia: o paradoxo do erudito eletronótico veterano poder ser jejuno parapsíquico; o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil; o paradoxo discrição–abrangência
do trabalho do tenepessista e ofiexista; o paradoxo do silêncio poder falar mais alto se comparado às palavras.
Politicologia: a política de fazer média.
Legislogia: a lei do maior esforço no desenvolvimento energético e parapsíquico; a lei
do maior esforço aplicada à interpretação parafenomênica; a aplicação da lei do maior esforço na
evolução consciencial auxiliando na profilaxia da gurulatria; as leis da interassistencialidade.
Filiologia: a neofilia; a coerenciofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia; a pesquisofilia;
a proexofilia; a ortopensenofilia.
Fobiologia: a reciclofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do oráculo; a saída da síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa.
Maniologia: a eliminação das megalomanias relativas ao parapsiquismo.
Mitologia: o mito de o parapsiquismo ter de ser show pirotécnico; o mito de todo parafato ter de ser comunicado; a desmitificação da mudança de patamar sem autorreflexão e autocrítica; o mito do dom parapsíquico.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a discernimentoteca; a cosmoeticoteca; a convívioteca; a despertoteca; a energossomatoteca; a epicentroteca; a parafenomenoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapsiquismologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Comunicologia; Parapercepciologia; a Autexperimentologia; a Tenepessologia; a Despertologia; a Autoconfianciologia; a Coerenciologia; a Parafenomenologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin discreta; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o epicon lúcido; o gestor parapsíquico; o cientista parapsíquico; o sensitivo experiente; o parapsiquista maduro; o parapercepciologista experiente; o médium; o clarividente; o ectoplasta; o acoplamentista veterano; o pangrafista; o projetor lúcido; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a epicon lúcida; a gestora parapsíquica; a cientista parapsíquica; a sensitiva experiente; a parapsiquista madura; a parapercepciologista experiente; a médium; a clarividente; a ectoplasta; a acoplamentista veterana; a pangrafista; a projetora lúcida; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens projectius.
V. Argumentologia
Exemplologia: discrição parapsíquica inicial = a da conscin aprendiz, tendo de fazer esforço para saber o momento certo de falar e o de calar; discrição parapsíquica avançada = a do
epicon lúcido, veterano na interassistencialidade.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético; a cultura da Parapercepciologia; a cultura do imediatismo; a cultura da Experimentologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a discrição parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconfiança parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autoconhecimento parapsíquico: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autoconvicção vivenciada: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autodiscernimento parapsíquico: Descrenciologia; Homeostático.
05. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autoparapsiquismo sutil: Autopercucienciologia; Homeostático.
Autorrealinhamento parapsíquico: Mentalsomatologia; Homeostático.
Escala da discrição: Holomaturologia; Homeostático.
Inteligência parapsíquica: Autocogniciologia; Neutro.
Interpretatice: Parapercepciologia; Nosográfico.
Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Show antiparapsíquico: Parapatologia; Nosográfico.
Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Síndrome do oráculo: Parapatologia; Nosográfico.

QUANTO MAIS INFORMAÇÃO EXTRAFÍSICA A CONSCIN
POSSUI, MAIS AUTODISCRIÇÃO PARAPSÍQUICA SE FAZ
NECESSÁRIA, SENDO O AUTODISCERNIMENTO A BASE
PARA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA EXPOSIÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a discrição parapsíquica ou ainda expressa a totalidade das percepções, sem reflexão? Considera desenvolver a prudência parapercepciológica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos;
19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
página 249.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120
técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2014; página 534.
3. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 167.

J. C. N.
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DISCURSO DA OBSOLESCÊNCIA
(PROSPECTIVOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O discurso da obsolescência é o posicionamento retrógrado, a assertiva envelhecida ou a colocação superada da pessoa, calcada no obsolescimento dos fatos, fenômenos,
parafatos, parafenômenos, constructos ou ideias tornadas desgastadas, ultrapassadas, caducas
e sem valor útil para a evolução de todas as consciências.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo discurso deriva do idioma Latim, discursus, ―ação de correr para
diversas partes, de tomar várias direções; discurso; conversação‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo obsolescência procede também do idioma Latim, obsolescens, de obsolescere, ―cair em desuso‖, e este de obsolere, ―não estar mais em uso; perder a força; debilitar-se‖. A palavra obsoleto
apareceu no Século XVIII. O termo obsoletar surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Discurso obsoleto. 02. Discurso regressivo. 03. Discurso retrógrado. 04. Discurso envelhecido. 05. Discurso antiquado; discurso arcaico. 06. Discurso superado.
07. Discurso da Passadologia. 08. Discurso da fossilização; discurso jurássico. 09. Anteriorologia. 10. Discurso da Antiprospectiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo obsolescência: obsolescente; obsolescer; obsolescimento; obsoleta; obsoletar; obsoletismo; obsoleto.
Neologia. As duas expressões compostas discurso da obsolescência pessoal e discurso
da obsolescência grupal são neologismos técnicos da Prospectivologia.
Antonimologia: 01. Discurso da modernidade. 02. Discurso da reciclagem. 03. Discurso atual. 04. Discurso avançado. 05. Discurso da neofilia. 06. Discurso da megapriorização.
07. Discurso do megadiscernimento. 08. Discurso do presente-futuro. 09. Metadiscurso. 10.
Discurso da Prospectiva.
Estrangeirismologia: o outdated; o backwardness; o life-expired; a moda retrô; o off
the map; o discurso old-fashioned; a autopensenidade demodé.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cronologia Evolutiva; os patopensenes; a patopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o discurso da obsolescência; o cérebro obsoleto; a obsolescência a ser lembrada; a obsolescência a ser esquecida; o ato de voar o pensamento sem pousar; a verborragia;
a discursorreia; a esquizofasia; a taramelagem; a retaguarda evolutiva; o nostalgismo; o passadismo; o carrancismo; os fatos superados; a obsolescência da História Humana; os fins de tudo do
Milenarismo; o tempo do onça; a antigralha; a gravidade da aplicação do discurso da obsolescência; as brasas ainda sob as cinzas; a paleocognição; o protoconhecimento desprezível; as retroexperiências descartáveis; a incivilização; o afonsino; o anacrônico; o bolorento; o carunchoso;
o ferrugento; o rançoso; o rococó; a peça de museu; a profilaxia das automimeses; a evitação da
Mimeticologia; a extemporaneidade; a senectude; os assuntos fossilizados; os temas desvitalizados; a peremptoriedade ignorada; as atitudes anacrônicas; a desconjunção cronológica; a rabugice; os esclerosismos; os conhecimentos ultrapassados; os lixos mentais; o arquivo morto; as regras obsoletas; a retrognose; as ideias rebarbativas; a dubiedade do passado; as evocações multifacéticas; a rememoração patológica; a moda obsoleta; a maquilagem tresloucada; o paradigma
esgotado; o retromodelo envelhecido; a ditadura; o marxismo; o nazismo; os discursos públicos
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do ditador cubano Fidel Castro Ruz (1926–) de 6 horas de duração; as patacoadas políticas do venezuelano Hugo Rafael Chávez Frías (1954–).
Parafatologia: a ausência da vivência do estado vibracional (EV) profilático; os bagulhos energéticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo regressista antiguidade-Baratrosfera.
Principiologia: o princípio de talião.
Codigologia: o código de Hamurabi.
Tecnologia: as técnicas ultrapassadas; a obsolescência tecnológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Recexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Recexologistas.
Efeitologia: o efeito aplastrante da vida estacionária tornada regressiva.
Neossinapsologia: a permuta inteligente das retrossinapses pelas neossinapses.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: os arcaísmos; os anacronismos; os ancianismos; os conservadorismos; os
primitivismos; os monoideísmos; os ficcionismos.
Binomiologia: o binômio autodiscernimento-omissuper.
Interaciologia: a interação movimento para frente–evolução consciencial.
Crescendologia: o crescendo neoverpon–evolução consciencial.
Trinomiologia: o trinômio laringochacra-cardiochacra-umbilicochacra; o trinômio de
tolices teológicas Escatologia-milenarismo-parúsia.
Antagonismologia: o antagonismo Prospectiva / Passadologia; o antagonismo verborragia / autorrealização.
Paradoxologia: o paradoxo das ambiguidades da Passadologia.
Politicologia: a asnocracia; a autocracia; o totalitarismo; o marxismo; o nazismo; o monarquismo; o feudalismo.
Legislogia: a lei da pena de morte (homicídio institucional).
Filiologia: a carência de neofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose.
Maniologia: a nostomania; a antiquomania; a hoplomania; a verbomania; a glossomania; a fraseomania; a lalomania.
Mitologia: a demolição dos mitos em geral no Terceiro Milênio.
Holotecologia: a absurdoteca; a mitoteca; a recexoteca; a idiotismoteca; a eticoteca;
a evolucioteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Prospectivologia; a Passadologia; a Paracronologia; a Parapatologia; a Mimeticologia; a Perdologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia;
a Autodiscernimentologia; a Etologia; a Autopriorologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o discursista; o boquirroto; o vaniloquente.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a discursista; a boquirrota; a vaniloquente.
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Hominologia: o Homo sapiens obsolens; o Homo sapiens obsoletator; o Homo sapiens
discursator; o Homo sapiens fallax; o Homo sapiens fallaciosus; o Homo sapiens verbosus;
o Homo sapiens senex; o Homo sapiens retropensenor; o Homo sapiens fossilis; o Homo sapiens
anachronicus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens
recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: discurso da obsolescência pessoal = a assertiva envelhecida da pessoa individualmente; discurso da obsolescência grupal = a assertiva envelhecida de todo o grupo de militantes.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial.
Holomaturologia. A maioria dos discursos da obsolescência está, obviamente, ultrapassada e, portanto, merece ser descartada. Contudo, não vivemos sem recorrer ao passado, pois toda
experiência consciencial, atual, se assenta em experiências pretéritas.
Saudosismologia. Os saudosistas e os nostomaníacos, homens e mulheres, cultuam indefinidamente experiências prévias travando as reciclagens evolutivas, ao modo dos neofeudalistas
contemporâneos, enturmados e tentando o revivalismo do feudalismo e dos monarquismos patológicos de séculos atrás, nas maneiras de viver, no vestuário, na reconstituição de cenários e até
nos objetos de uso pessoal.
Baratrosferologia. Em todos os discursos intensos e apaixonados da obsolescência, nos
dias presentes, é fácil encontrar o leitmotiv evidente, racional, do holopensene da Baratrosfera
atuando em larga escala ou com alto percentual psicossomático, instintivo, com predomínio de retrocognições pessoais e grupais nosográficas. Tal fato é constatável, com lógica, até nas pesquisas
das gerações recentes das subculturas e dos grupelhos, em particular, dos chamados góticos. Boa
parte de tais subculturas ou galeras seriam de consréus?
Exumaciologia. Em condições ainda piores, batendo o recorde de obstupidez, quando
comparado aos góticos, afora os diferentes gêneros de punks, dos emos, estão os neonazistas
(skinheads) tentando exumar o cadáver ideológico do nazismo, enterrado há mais de meio-século,
infelizmente em conjunto com milhões de vítimas, mortas indefesas no maior genocídio ou holocausto da História Humana.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o discurso da obsolescência, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
04. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
05. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
06. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
07. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
09. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
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A HOLOMATURIDADE PRESCREVE ATENTARMOS DETIDAMENTE QUANTO ÀS ABORDAGENS E EXUMAÇÕES DOS
ASSUNTOS ANTIGOS A FIM DE NÃO PERDEMOS TEMPO,
ESFORÇOS E ENERGIAS COM A CULTURA INÚTIL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda profere ou, pelo menos, escuta discursos
da obsolescência? Por qual razão?
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DISJUNÇÃO INTRACONSCIENCIAL
(LUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A disjunção intraconsciencial é a condição, ato ou efeito de disjuntar, desligar, desunir ou desassociar estruturas intraconscienciais ou do microuniverso da conscin, acarretando a mudança radical e instantânea das manifestações autopensênicas, chegando, em certos casos, até à perda da lucidez.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo disjunção vem do idioma Latim, disjunctio, ―separação; desunião;
disjunção‖. Surgiu no Século XVI. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, ―dentro de; no interior de; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente‖.
O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo
conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Desconexão intraconsciencial. 2. Desunião intraconsciencial.
3. Separação intraconsciencial. 4. Clivagem intraconsciencial. 5. Estado alterado da consciência. 6. Desconjunção intraconsciencial. 7. Desconjuntamento intraconsciencial. 8. Desconjuntura intraconsciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo disjunção:
disjunta; disjuntar; disjuntifloro; disjuntiva; disjuntivo; disjunto; disjuntor; não-disjunção.
Neologia. As 3 expressões compostas disjunção intraconsciencial, disjunção intraconsciencial nosográfica e disjunção intraconsciencial homeostática são neologismos técnicos da Lucidologia.
Antonimologia: 01.
Junção intraconsciencial. 02.
Conexão intraconsciencial.
03. União intraconsciencial. 04. Inteireza intraconsciencial. 05. Estado homeostático da consciência. 06. Coativação atributiva. 07. Conjunção intraconsciencial. 08. Autolucidez consciencial. 09. Autoconscientização multidimensional. 10. Semiconsciex.
Estrangeirismologia: o reset cerebral; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade da autolucidez.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os vacuopensenes; a vacuopensenidade; o instante da zeragem da autopensenização; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a disjunção intraconsciencial; a disjunção consciencial intrassomática; a disjunção intraconsciencial homeostática; a disjunção intraconsciencial patológica; a crise disjuntiva;
o ataque disjuntivo; o choque intraconsciencial; a condição da não recuperação dos cons magnos
predispor as disjunções intraconscienciais patológicas; a condição do cérebro deixado vazio na
projeção consciencial; a condição do cérebro em curto-circuito no ataque epilético; a condição do
cérebro desestruturado no surto psicótico; a condição do cérebro em suspenso no momento do
choque emocional; a condição da holomaturidade favorecer as disjunções homeostáticas; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a disjunção intraconsciencial holossomática; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a desarticulação cérebro-paracérebro sadia nas projeções lúcidas;
a desarticulação cérebro-paracérebro patológica nas lesões cerebrais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro na descoincidência vígil.
Principiologia: a antipodia do princípio da conjunção cognitiva.
Teoriologia: a teoria da holomaturidade consciencial vígil.
Tecnologia: a técnica da projeção de consciência contínua; a controvertida técnica da
eletroconvulsoterapia (ECT).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Projeciólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: os efeitos dos curto-circuitos intraconscienciais; os efeitos extremamente
opostos, hipersadios ou hiperdoentios, conforme a categoria de disjunção intraconsciencial.
Ciclologia: o ciclo conjunção-disjunção; o ciclo vigília-sono.
Enumerologia: o fato de causar espécie; o ato de ser pego com a boca na botija; o ato de
ser apanhado em flagrante; o ato de perder a fala; o ato de ficar de boca aberta; o ato de cair das
nuvens; o ato de ser pego pelo pé.
Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade.
Interaciologia: a interação vigilância–volição–intenção–ato pessoal.
Crescendologia: o crescendo onirismo-autodespertamento-taquipsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo conjunção intraconsciencial / disjunção intraconsciencial; o antagonismo disjunção psicótica / disjunção projetiva; o antagonismo desestruturação intraconsciencial / reestruturação intraconsciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do parafenômeno da cosmoconsciência provocar a disjunção intraconsciencial; o paradoxo da disjunção projetiva poder propiciar o incremento das conjunções paracerebrais na consciência livre do restringimento cerebral.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia do mentalsoma; a lei da evolução lúcida da consciência por meio dos autesforços.
Filiologia: a conscienciofilia.
Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Lucidologia; a Parapatologia; a Projeciologia; a Holossomatologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Holomemoriologia; a Sexossomatologia; a Dessomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a consciência intrafísica; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intraconscientialis; o Homo sapiens disjunctor; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens
comparticipans; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: disjunção intraconsciencial nosográfica = a crise epilética maior; disjunção intraconsciencial homeostática = a descoincidência dos veículos de manifestação na projeção
consciencial, lúcida, cosmoética.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Lucidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
categorias de disjunções intraconscienciais, fisiológicas ou patológicas, e os respectivos disjuntores intraconscienciais:
01. Ausência: a condição do pequeno mal epilético.
02. Descoincidência holossomática: PL; o desacoplamento dos veículos conscienciais.
03. Estado alterado da consciência.
04. Estado de choque: o impacto emocional da surpresa; a perplexidade.
05. Hipomnésia: o lapsus memoriae; o ―branco mental‖.
06. Lipotimia: o desmaio; o desfalecimento.
07. Orgasmo: o clímax da relação sexual.
08. Perda da acuidade: a queda do estado de alerta.
09. Possessão interconsciencial: a megaparapatologia entre conscin e consciex.
10. Sono profundo: a perda fisiológica da condição da vigília física ordinária.
11. Surto psicótico: o ato de “ficar fora de si”.
12. Transe parapsíquico: o ápice do parafenômeno da psicofonia inconsciente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a disjunção intraconsciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
05. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
06. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
07. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
08. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
09. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
10. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
11. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
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12.
13.
14.
15.

Energima: Parapatologia; Nosográfico.
Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
Polaridade extrema: Autevoluciologia; Neutro.

TODA CONDIÇÃO DA DISJUNÇÃO INTRACONSCIENCIAL
É RELEVANTE E EXIGE DIAGNOSE ACURADA DA CONSCIN LÚCIDA TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PRÓPRIO MICROUNIVERSO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, passou alguma vez pela condição da disjunção
intraconsciencial? De modo sadio ou patológico?
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DISMORFOFOBIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dismorfofobia é o medo patológico quanto à imperfeição na aparência
somática, geralmente advinda da autopercepção distorcida da conscin, homem ou mulher, perante
a autoimagem, devido à insatisfação crônica quanto à própria realidade íntima.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo dismorfo vem do idioma Latim, dimorphus, ―que pode ter duas
formas diferentes‖, e este do idioma Grego, dímorphos, ―duas formas‖. Surgiu no Século XIX.
O elemento de composição fobia deriva do idioma Grego, phóbos, ―ação de horrorizar; amedrontar; dar medo‖, através do idioma Francês, phobie.
Sinonimologia: 1. Hipocondria da beleza. 2. Complexo de Quasímodo.
Neologia. Os 2 vocábulos minidismorfofobia e maxidismorfofobia são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Autoimagem real. 2. Autoconceito fidedigno. 3. Autestima saudável.
Estrangeirismologia: a performance doentia da conscin dismórfica; as eating disorders;
a body image disorder; a distorted selfimage; a selfperception comprometida; o efeito das skinny
models na autopercepção da beleza; o conflict of mind; o Trafarium; o Recexarium; a repetição
ad nauseam de comportamentos antievolutivos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Somatologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal conflitivo; os patopensenes; a patopensenidade; os
subpensenes; a subpensenidade; o autopensene com predominância no sen; o materpensene da
autovitimização.
Fatologia: a preocupação imaginativa e excessiva com a aparência física causando sofrimento e prejuízo nas interrelações pessoais; a fobia quanto ao próprio corpo; a angústia perante
a suposta ―deformidade‖ corporal; a obsessão pelo corpo físico; o desassossego ocasionado ao se
olhar no espelho e buscar imperfeições; a tentativa de cobrir partes do corpo almejando esconder
os ―defeitos‖; a inadaptação quanto ao soma levando à dismorfofobia; a deturpação da autopercepção da imagem pessoal; as dietas insensatas e comportamentos punitivos sinalizando a doença; a ansiedade ante a Era da Aceleração da História propiciando a dismorfofobia e os distúrbios
alimentares; a conduta da conscin dismórfica evidenciando a autodesvalorização e menos valia
quanto aos trafores; a visão trafarista de si ressaltando os aspectos patológicos da personalidade;
os jovens buscando no corpo físico a identidade social atuando submissamente ao modismo patológico; a autocobrança negativa e a inveja destrutiva evidenciadas na personalidade da conscin
dismórfica; a dessoma prematura decorrente da dismorfofobia; o Núcleo de Doenças da Beleza do
Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social (LIPIS) na Pontifícia Universidade
Católica (PUC-RJ); a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a insipiência quanto ao próprio holossoma gerando a fixação da conscin na aparência somática; os autassédios e heterassédios propiciando os bloqueios bioenergéticos oriundos da pensenidade patológica da conscin dismórfica; o desgaste energético advindo da neurose com o corpo físico; as manifestações
das consciexes dublês com a paraimagem idealizada de outrem; o parafato da consciex mutante
não conseguindo fixar a autoimagem na morfologia do psicossoma; as parapsicoses advindas das
parafissuras inerentes à dismorfofobia.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fissura-punição evidenciando a disfuncionalidade da dismorfofobia; o sinergismo patológico das carências afetivas; o sinergismo recin-recéxis necessário para a autossuperação do transtorno dismórfico corporal; o sinergismo nocivo dos trafares
pessoais; o sinergismo desarmonia íntima–doença somática; o sinergismo nosográfico das patologias; o sinergismo doentio da raiva com a fobia do próprio corpo; o sinergismo da fôrma holopensênica doentia.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP) sobre os pensamentos disfuncionais com o fito de promover o autodesassédio.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) prevenindo a dismorfofobia.
Teoriologia: a teoria dos valores pessoais cosmoéticos essenciais para o autenfrentamento da dismorfofobia; a teoria do descarte das inculcações relativas ao soma; a teoria da Autopensenologia; a teoria do holossoma expandindo os conceitos somáticos; a teoria da qualificação da intenção pessoal refletindo na mudança pensênica e comportamental da conscin dismórfica; a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria da autodesassedialidade promovendo
a autossuperação quanto à dismorfofobia.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da checagem holossomática; a técnica das pequenas ações; a técnica da qualificação da intenção; a técnica do enfrentamento do malestar; as técnicas bioenergéticas potencializando o autodesassédio.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da tenepes;
o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Recexólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio
Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Somatologia.
Efeitologia: os efeitos profiláticos da autexposição sadia contribuindo para a diminuição das distorções autoperceptivas quanto ao soma; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobrepairando as repercussões do psicossoma; os efeitos da baixa autestima potencializando a dismorfofobia; os efeitos da atualização do ego nas ações pessoais; os efeitos da identificação dos
trafores pessoais otimizando a autopesquisa quanto à dismorfofobia; os efeitos negativos da patopensenidade na saúde somática; os efeitos das fobias; o efeito do desperdício das autopotencialidades.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas autopesquisas e recins quanto à reeducação emocional possibilitando o enfrentamento e a superação da dismorfofobia.
Ciclologia: o ciclo profilático da dismorfofobia assim-desassim; a necessidade premente
do ciclo de reflexões autocríticas; o ciclo reconhecer-reciclar-recomeçar evidenciando a importância da compreensão da patologia para superá-la; o ciclo rever-avaliar-modificar as condutas
pessoais desadaptativas; o ciclo patológico dos vícios comportamentais dismórficos; o ciclo autocorrupção-anticosmoética; o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Binomiologia: o binômio educação rígida–traumas infantis podendo ocasionar a dismorfofobia; o binômio pensamento negativo–debilidade somática; o binômio autocrítica-heterocrítica quanto ao transtorno dismórfico corporal; o binômio mente sã–corpo são; o binômio cuidados holossomáticos–saúde consciencial; o binômio conscin dismórfica–holopensene patológico; o binômio autoimagem real–autoimagem idealizada.
Interaciologia: a interação ansiedade cognitiva–ansiedade corporal aceleradora da dismorfofobia; a interação autocosmoeticidade–coerência consciencial evidenciando a saúde holossomática; a interação soma-energossoma; a interação autocorrupção-autassédio; a interação
autoconvicções–valores pessoais denotando a despriorização evolutiva da conscin dismórfica;
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a interação autodesassédio-autossuperação; a interação autolucidez–reciclagem intraconsciencial; a interação autopensene-holopensene.
Crescendologia: o crescendo Patologia Social–Sociopatologia refletindo as imaturidades advindas da dimensão intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já aplicado na resolução da dismorfofobia.
Polinomiologia: o polinômio ansiedade-mágoa-culpa-depressão podendo evidenciar
o modus operandi da conscin dismórfica.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo autoconceito irreal
/ autoconceito real; o antagonismo autovalorização pessoal / desvalorização pessoal; o antagonismofobia / destemor; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo autoprioridades medíocres / autoprioridades inteligentes; o antagonismo vítima / algoz.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin esteticamente bela achar-se feia e defeituosa.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a refutaciocracia; a proexocracia.
Legislogia: o respeito às leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a decidofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a energofilia.
Fobiologia: a dismorfofobia; a autocriticofobia; a cosmoeticofobia; a pesquisofobia;
a raciocinofobia; a recinofobia; a recexofobia; a autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome da passarela; a síndrome da robotização consciencial;
a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de cirurgias plásticas.
Mitologia: o mito de Narciso; o mito da perfeição.
Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a evolucioteca; a pensenoteca;
a psicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Intrafisicologia;
a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as pessoas preocupadas excessivamente com a estética corporal; a conscin
obcecada com a perfeição somática; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a consciência evolutivamente tola; a consciência sugestionável.
Masculinologia: o metrossexual; o vigoréxico; o anoréxico; o bulímico; o músico americano Michael Jackson (1958–2009); o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente.
Femininologia: a vigoréxica; a anoréxica; a bulímica; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente.
Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidismorfofobia = a conscin queixosa com a aparência física realizando frequentes verificações frente ao espelho; maxidismorfofobia = a conscin obcecada com
a aparência física gastando milhões de dólares em cirurgias plásticas.
Culturologia: a cultura do corpo; a cultura do holossoma; a cultura da saúde consciencial.
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Sintomatologia. No âmbito da Consciencioterapia, eis, por exemplo, 10 sintomas da
dismorfofobia, dispostos na ordem alfabética:
01. Ansiedade.
02. Baixa autestima.
03. Defectividade.
04. Depressão.
05. Hipocondria.
06. Isolamento social.
07. Narcisismo.
08. Perfeccionismo.
09. Rigidez.
10. Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).
Terapêutica. Pelos critérios da Paraterapeuticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 especialidades na área da saúde propiciadoras da reestruturação cognitiva e emocional
com o objetivo de superar a dismorfofobia:
1. Consciencioterapia.
2. Psicologia Clínica.
3. Psiquiatria.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dismorfofobia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antianatomia humana: Paranatomia; Nosográfico.
03. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
04. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
05. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
06. Coleira do ego: Egologia; Neutro.
07. Conscin não intermissivista: Interassistenciologia; Neutro.
08. Conscin-trafar: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
10. Máscara social: Parapatologia; Neutro.
11. Megaidiotismo cultural: Parapatologia; Nosográfico.
12. Melin: Parapatologia; Nosográfico.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Psicopatia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.

A DISMORFOFOBIA EVIDENCIA INSATISFAÇÃO CRÔNICA
DA CONSCIÊNCIA DIANTE DA REALIDADE INTRACONSCIENCIAL, DENOTANDO AUTOPESSIMISMO, ACRITICIDADE
E INSIPIÊNCIA FRENTE À REALIDADE MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui preocupação exacerbada quanto à aparência física? Você carece de alguma reciclagem intraconsciencial nesse quesito?
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Bibliografia Específica:
01. Assumpção, Evaldo; Dismorfofobia e o Complexo de Quasímodo; Artigo; Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica; Revista; Trimestral; Vol. 3; N. 22; São Paulo; SP; 2007; páginas 183 a 187.
02. Beck, Aaron T.; Freeman, Arthur; & Davis, Denise D.; Colaboradores; Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade (Cognitive Therapy of Personality Disorders); revisor Cristiano Nabuco de Abreu; trad. Maria
Adriana Veríssimo Veronese; 342 p.; 16 caps.; 415 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 31
a 57.
03. Folha de São Paulo; Redação; Doença Mental leva a Abuso de Plásticas; Reportagem; Jornal; Diário;
Ano 90; N. 29; Seção: Equilíbrio e Saúde; São Paulo, SP; 26.11.10; página 13.
04. Gazeta do Povo; Redação; Manequim 38; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 88; N. 28.114; Seção: Moda;
Curitiba, PR; 22.10.06; primeira página (chamada).
05. Herscovici, Cecile Rausch; Anorexia Nervosa e Bulimia: Ameaças à Autonomia (Anorexia Nerviosa
y Bulimia); trad. Francisco Franke Settineri; 184 p.; 9 caps.; alf.; 23 x 16 cm; enc.; Artes Médicas; Porto Alegre, RS;
1997; páginas 21, 41, 109 e 171.
06. Machado, César Iria; Auto-Imagem e suas Repercussões na Grupalidade; Artigo; Anais da III Jornada
de Saúde da Consciência; Foz do Iguaçu; PR; 20.09.03; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 5; N. 20-S;
International Academy of Consciousness (IAC); Londres; 2003; páginas 27 a 40.
07. Novaes, Joana V.; Com que Corpo eu vou?; 214 p.; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; enc.; Pallas; Rio de Janeiro,
RJ; 2009; páginas 30 a 50.
08. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 52 a 71.
09. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 219 a 226.
10. Zero Hora; Redação; Obsessão Estética; Tabloide; Jornal; Diário; Ano 39; N. 13.734; Caderno: Vida;
2 ilus.; 1 tab.; Porto Alegre, RS; 29.03.03; página 8.
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DISPERSÃO INTELECTUAL
(DISPERSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dispersão intelectual é a condição, estado ou postura indicadora da desorganização, desatenção ou negligência da conscin, homem ou mulher, ineficiente quanto à manutenção de autesforços qualificadores do intelecto.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra dispersão vem do idioma Latim, dispersio, ―dispersão; repartição; distribuição‖. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo intelectual procede do mesmo idioma Latim, intellectualis, ―relativo à inteligência‖. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Desorganização intelectual. 2. Ausência de foco intelectivo. 3. Desorientação intelectiva.
Neologia. As duas expressões compostas dispersão intelectual crônica e dispersão intelectual efêmera são neologismos técnicos da Dispersologia.
Antonimologia: 1. Organização intelectiva. 2. Convergência mental. 3. Centramento
do intelecto.
Estrangeirismologia: os gaps intelectuais; a aferição do lapsus intelectual; o aprenent
a poc a poc.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento
quanto às priorizações intelectivas.
Coloquiologia: – Para quem não sabe o que quer qualquer coisa serve.
Citaciologia: – O ser humano vive muito aquém do seu potencial (William James Sidis,
1898–1944).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersão intelectual; os entropopensenes; a entropopensidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade.
Fatologia: a dispersão intelectual; a dispersão consciencial; a falta de organização mental; a desorganização contumaz atravancando os autodesempenhos; a dispersão intelectual dificultando a retribuição consciencial; o sedentarismo grafopensênico; a falta de objetividade causando
o hábito de falar por falar e de fazer por fazer; a promiscuidade intelectual; a polivalência dispersa; a preguiça de raciocinar; a preguiça de estudar; a preguiça de analisar; a desvalorização das
tarefas cognitivas; a desnutrição cerebral; a esterilização do próprio cabedal mentalsomático; a intenção dúbia; os resultados intelectuais incipientes; a dispersão intelectual levando à insatisfação
consigo mesma; a autovitimização intelectual; a acomodação impedindo a superação dos gargalos
intelectuais; a conscin recheada de trafores mentaissomáticos e vazia de produção intelectual;
o autengano evolutivo; o descontrole do mundo pessoal; o desinteresse pela proéxis; a proatividade cerebelar geradora de resultados incipientes e imediatistas; as automimeses dispensáveis; a dispersão intelectual impactando nas diversas áreas de manifestação; a sistematização das rotinas
úteis; a concretude intelectual substituindo a fragilidade emocional; a definição da área de interesse ao modo de âncora antidispersiva; a persistência no emprego dos recursos cognitivos reforçando as neorrotinas antidispersivas e a superação de manifestações emociogênicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais dispersas; a toxidade energética causadora de minidistúrbios atencionais; a falta de desassim; a incapacidade de perceber acoplamentos e assimilações energéticas; o parapsiquismo desorganizado; a desatenção à sinalética energética e parapsíquica pessoal gerando transtornos de
humor.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o emprego do sinergismo escrita continuada–foco proexológico.
Principiologia: o megaprincípio do “nada substitui o esforço pessoal”.
Codigologia: a conscin dispersa desconhecedora do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a dificuldade na implementação diária da teoria do megafoco existencial.
Tecnologia: a técnica da Enumerologia; a técnica do Flow; a técnica utilizada na Prova
da Imagística; a técnica da Invéxis redirecionando a rotina intelectual e filtrando a multiplicidade
de estímulos recebidos pelo jovem.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico redutor da dispersão intelectual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da paragenética; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomática.
Efeitologia: os efeitos do alinhamento de estilo e foco a partir do autorado verbetográfico.
Neossinapsologia: as neossinapses antidispersivas hauridas na rotina cognopolitana.
Ciclologia: o ciclo de hábitos dispersivos desorientadores da conscin.
Enumerologia: o percentual de dispersão; o percentual de desorganização; o percentual
de distração; o percentual de divergência; o percentual de despriorização; o percentual de divagação; o percentual de devaneio.
Binomiologia: o binômio dispersão-dispergente; o binômio emoção-raciocínio; o binômio arte-dispersão.
Interaciologia: a interação patológica foco distorcido–tempo ocioso.
Trinomiologia: o trinômio desatenção-desconcentração-obscuridade.
Antagonismologia: o antagonismo divergência / convergência; o antagonismo dispersão intelectual / divisão de atenção; o antagonismo polivalência dispersa / hiperatividade eficaz.
Paradoxologia: o paradoxo da flexibilidade da pensenização retilínea.
Politicologia: a autassistenciocracia; a gnosiocracia; a cognocracia; a argumentocracia;
a proexocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço gerando dispersão e falta de foco intelectual.
Filiologia: a priorofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a intelectofilia; a argumentofilia; a cosmoeticofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a autocritifobia; a heterocriticofobia; a sociofobia;
a disciplinofobia; a decidofobia; a grafofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a mania de executar várias tarefas ao mesmo tempo.
Mitologia: o mito da falta de tempo encobrindo a falta de foco.
Holotecologia: a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a argumentoteca;
a lexicoteca; a mnemoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Dispersologia; a Argumentologia; a Priorologia; a Megafocologia; a Mentalsomatologia; a Enumerologia; a Conscienciocentrologia; a Verbetografologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin dispersa; a conscin sem megafoco intelectual; a conscin desalinhada intelectualmente; a conscin superficial; a conscin multívola.
Masculinologia: o assediador; o buscador borboleta; o intermissivista inadaptado; o intermissivista disperso; o homem de ação; o inversor existencial; o reciclante existencial; o verbetógrafo.
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Femininologia: a assediadora; a buscadora borboleta; a intermissivista inadaptada; a intermissivista dispersa; a mulher de ação; a inversora existencial; a reciclante existencial; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens dispersus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens
bifrons; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens infelix;
o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: dispersão intelectual crônica = a dificuldade duradoura, permanente,
quanto à qualificação e manutenção da intelectualidade produtiva; dispersão intelectual efêmera
= a dificuldade ocasional, temporária, quanto à qualificação e manutenção da intelectualidade
produtiva.
Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; a substituição da cultura do “deixa para
depois” pela cultura do “aqui-agora-já”; a cultura do detalhismo e da atomização.
Terapeuticologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, 18 ações, capazes de contribuir na redução da dispersão intelectual, listadas em ordem alfabética:
01. Argumentação: a organização intelectual a partir da seleção do melhor léxico.
02. Articulação: a organização intelectual a partir de associação ideativa múltipla.
03. Atenção: a organização intelectual a partir da observação perspicaz.
04. Atomização: a organização intelectual a partir da dissecação dos conceitos.
05. Concentração: a organização intelectual a partir da atenção focada.
06. Confrontação: a organização intelectual a partir de questionamentos precisos.
07. Debate: a organização intelectual a partir de debates em eventos mentaissomáticos.
08. Detalhamento: a organização intelectual a partir da percepção das minudências.
09. Energização: a organização intelectual a partir da aplicabilidade energética.
10. Enumeração: a organização intelectual a partir de listagens enumerativas.
11. Estudo: a organização intelectual a partir da compreensão e pesquisa.
12. Leitura: a organização intelectual a partir da apreensibilidade textual.
13. Planejamento: a organização intelectual a partir da implementação de megametas.
14. Ponderação: a organização intelectual a partir do desenvolvimento da reflexão.
15. Priorização: a organização intelectual a partir da escolha do prioritário.
16. Redação: a organização intelectual a partir do autorado.
17. Registro: a organização intelectual a partir da tradução gráfica das ideias.
18. Socialização: a organização intelectual a partir da aplicação teática do QI social.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dispersão intelectual, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidispersão invexológica: Invexologia; Homeostático.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autodispersividade: Autexperimentologia; Nosográfico.
06. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
07. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
08. Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
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Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
Síndrome da inércia grafopensênica: Parapatologia; Nosográfico.
Verbete-chave: Comunicologia; Homeostático.

A DISPERSÃO INTELECTUAL AINDA É, NOS DIAS DE
HOJE, IMPORTANTE TRAVÃO DOS INTERMISSIVISTAS
INADAPTADOS, CONSCINS VIVENDO SEM ORGANIZAÇÃO,
SEM OBJETIVO PRIORITÁRIO E SEM FOCO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a porcentagem de dispersão intelectual pessoal ainda vivenciada? Em escala de 1 a 5, qual o nível da organização da autorrotina intelectual antidispersiva e produtiva?
Bibliografia Específica:
1. Razera, Graça; Hiperatividade Eficaz: Uma Escolha Consciente – Um Estudo Conscienciológico sobre
o TDAH–Transtorno da Desordem da Atenção e Hiperatividade Infantil; pref. João Bonassi; revisores Cristiane Ferraro;
et al.; 258 p.; 2 seções; 23 caps.; 31 citações; 25 E-mails; 1 entrevista; 47 enus.; 8 esquemas; 7 estatísticas; 13 fichários; 1 foto;
3 organogramas; 1 microbiografia; 29 siglas; 15 testes; 11 websites; glos. 132 termos; 4 filmes; 215 refs.; 1 anexo; alf.; 21
x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 29
a 53 e 95 a 118.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas;
2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 80.

F. M. C.
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DISPONIBILIDADE ASSISTENCIAL AUTOLÚCIDA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A disponibilidade assistencial autolúcida é a predisposição intraconsciencial, espontânea e fraterna, para a assistência cosmoética a conscins e consciexes, visando atender
à legítima necessidade evolutiva do assistido.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo disponível vem do idioma Latim Medieval, disponibilis, ―de
que se pode dispor‖, talvez do idioma Francês, disponible. Surgiu no Século XIX. A palavra assistência provém do idioma Latim, assistentia, ―ajuda‖, e este de assistens ou adsistens, particípio
presente de assistere ou adsistere, ―estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar
presente; comparecer; assistir em juízo‖. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição auto
deriva do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. O termo lúcido procede do idioma
Latim, lucidus, ―luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autodisposição fraterna autolúcida. 2. Autodisponibilidade tarística
autolúcida. 3. Autodeterminação assistencial autolúcida. 4. Autodisponibilidade altruísta autolúcida. 5. Auto-habilitação assistencial autolúcida.
Neologia. As 3 expressões compostas disponibilidade assistencial autolúcida, disponibilidade assistencial autolúcida básica e disponibilidade assistencial autolúcida avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Indisponibilidade assistencial. 2. Disposição antifraterna. 3. Predisposição hostil. 4. Desinteresse assistencial. 5. Disponibilidade assistencial insciente.
Estrangeirismologia: a performance interassistencial avançada; o full time interassistencial; o timing assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Megafraternologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evolução
incita assistência. Assistência produz ressonância. O egoísmo cega.
Coloquiologia: o autengano do assistente candidato a salvador do mundo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene da tenepes;
o materpensene da assistência; a flexibilidade autopensênica; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a sensação de bem-estar desencadeada a partir de
locais com holopensene homeostático; o rastro pensênico da assistência bem executada; a assepsia energética promotora de mudança no padrão pensênico; a retilinearidade pensênica necessária
ao projetor consciente nas intervenções assistenciais em ambientes extrafísicos doentios; o estado
de autopacificação indispensável à fixação de holopensene assistencial.
Fatologia: a disponibilidade assistencial autolúcida; o interesse sincero na realização da
assistência; o autesforço no empreendimento assistencial; a priorização da observação apurada;
a identificação sutil da demanda do assistido; a facilitação do rapport pelo sorriso acolhedor;
o momento certo de falar e de calar; a busca da precisão no atendimento; as inevitáveis concessões interassistenciais; a empatia genuína; o capítulo Lição de Fraternidade do livro Projeções da
Consciência; a assistência silenciosa; o autexemplarismo sadio desencadeador de heterorreciclagens; o auto e heterorreconhecimento dos trafores; a qualificação da intenção na assistência; a ampliação do gabarito interassistencial por meio da autopesquisa contínua; a extinção dos apriorismos antiassistenciais; a banalização do conceito de bondade; o predomínio do ganho secundário na
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decisão assistencial; a mágoa autossabotadora; a autevolução impulsionada pelo altruísmo; a assistência inegoica; a assistência sem retorno; a oportunidade de ajudar; a autorresolução tenepessística; a afetividade madura; a anticonflitividade na mediação tarística; o aproveitamento máximo
das ferramentas assistenciais; o sentimento de gratidão pela assistência bem-sucedida; a predisposição à liderança cosmoética; a motivação para a escrita conscienciológica; o enciclopedismo tarístico; a doação dos direitos autorais em prol da tares; o autempenho para o completismo interassistencial da maxiproéxis grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a manutenção das
energias homeostáticas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal, coadjuvante na condução da
assistência; o desenvolvimento do parapsiquismo assistencial; a autotransfiguração do psicossoma
com fins assistenciais; o abertismo à inspiração dos amparadores extrafísicos de função; a confluência das ações intrafísicas com os objetivos assistenciais dos amparadores extrafísicos; a condição
de pronto-socorro multidimensional; o trabalho ―ombro a ombro‖ com os amparadores extrafísicos; a fidelidade à paraprocedência ao assumir os trafores assistenciais; a holobiografia pessoal;
a coerência com os compromissos fraternos assumidos no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os insights para escrita de verbete originados na Dinâmica Parapsíquica da Pangrafia do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a Central Extrafísica da Fraternidade
(CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo disponibilidade-receptividade; o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo conteúdo-forma; o sinergismo amor doador–satisfação íntima.
Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio universalista de
“fazer o bem sem olhar a quem”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético “aconteça o melhor para todos”; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da descrença (PD); o princípio da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) delineando a autodisponibilidade
assistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) norteando as iniciativas de trabalhos nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teática da interassistência multidimensional.
Tecnologia: a técnica do acoplamento energético lúcido facilitando a anamnese e paranamnese; as técnicas de acolhimento; as técnicas de assim-desassim; a técnica do arco voltaico
craniochacral; a técnica da tábula rasa; as técnicas projeciológicas favorecendo a abordagem extrafísica; a predisposição mentalsomática à apreensão de novas técnicas interassistenciais.
Voluntariologia: a predisposição ao voluntariado interassistencial no CEAEC; a automotivação para a assistência verbetográfica no voluntariado da Associação Internacional da Enciclopediologia da Conscienciologia (ENCYCLOSSAPIENS); o voluntariado tarístico grupal dos
autores da Enciclopédia da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório
conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível
dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade prioritária; o efeito da força presencial
nas iniciativas assistenciais; o efeito do respeito à singularidade; o efeito da autodeterminação na
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assistência inadiável; o efeito da disposição às retrocognições sadias para acertos grupocármicos;
o efeito do perdão nos processos de autovitimização antifraterna.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas a partir do investimento cosmoético no autaperfeiçoamento da competência interassistencial.
Ciclologia: o ciclo reciclagem intraconsciencial–qualificação interassistencial; o ciclo
autodisponibilidade para o exercício de líder–autodisponibilidade para o exercício de liderado.
Enumerologia: a autodisponibilidade assistencial franca; a autodisponibilidade assistencial afetiva; a autodisponibilidade assistencial pacífica; a autodisponibilidade assistencial bioenergética; a autodisponibilidade assistencial parapsíquica; a autodisponibilidade assistencial
proexológica; a autodisponibilidade assistencial permanente.
Binomiologia: o binômio firmeza-delicadeza; o binômio bom humor–boa vontade; o binômio percepção-parapercepção; o binômio conduta padrão–conduta exceção; o binômio monovisão-cosmovisão; o binômio eficiência-eficácia; o binômio comunicação clara–entendimento preciso.
Interaciologia: a interação autenticidade-interconfiança; a interação autodesassédio-heterodessassédio.
Crescendologia: o crescendo decisão–ação assistencial; o crescendo tacon-tares;
o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo assistente amador–assistente veterano.
Trinomiologia: o trinômio dispersão–inércia–incompletismo assistencial; o trinômio autorganização–autoconfiança–confiança dos amparadores extrafísicos.
Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio percepção–análise–síntese–intervenção rigorosa.
Antagonismologia: o antagonismo intolerância / intercompreensão; o antagonismo disponibilidade de tempo / prontidão assistencial.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o maior assistido.
Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei
da megafraternidade evolutiva.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a duplofilia; a autopesquisofilia; a conviviofilia; a parapsicofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: o descarte da decidofobia paralisante; o enfrentamento da autopesquisofobia
limitante da auto e heterassistência.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização consciencial a partir do megafoco na assistência cosmoética.
Maniologia: a extinção da mania da procrastinação; a eliminação da mania egoísta de selecionar os assistidos; a erradicação da mania patológica de pensar mal dos outros.
Holotecologia: a interassistencioteca; a convivioteca; a traforoteca; a proexicoteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Assertivologia; a Invexologia; a Recexologia; a Proexologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin aglutinadora; a conscin
ectoplasta; a conscin completista; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o autodecisor; o voluntário; o intermissivista; o amparador intrafísico;
o amparador de função; o atacadista consciencial; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o inversor existencial; o reciclante existencial; o compassageiro evolutivo; o parapercepciologista; o projetor consciente; o cognopolita; o verbetógrafo; o verbetólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o tenepessista; o epicon lúcido; o ofiexista; o evoluciólogo.
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Femininologia: a autodecisora; a voluntária; a intermissivista; a amparadora intrafísica;
a amparadora de função; a atacadista consciencial; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a inversora existencial; a reciclante existencial; a compassageira evolutiva; a parapercepciologista; a projetora consciente; a cognopolita; a verbetógrafa; a verbetóloga; a tertuliana; a teletertuliana; a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens maxifraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: disponibilidade assistencial autolúcida básica = aquela voltada, prioritariamente, ao atendimento das demandas assistenciais grupocármicas; disponibilidade assistencial autolúcida avançada = aquela onde predominam as demandas assistenciais policármicas.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da assistência incondicional; a cultura da megafraternidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 trafores da conscin lúcida quanto à autodisponibilidade assistencial:
01. Antidispersão: a convergência das atividades assistenciais desenvolvidas, sem desperdícios de tempo, esforço e energia.
02. Autorganização: a disposição para estar no momento certo, na hora exata da assistência, programada ou não programada.
03. Autorreciclagem: o movimento de autossuperação de trafares a partir da prática da
interassistencialidade.
04. Epicentrismo: a capacidade de promover a iscagem interconsciencial lúcida.
05. Equilíbrio: a ausência de frustração diante da incapacidade do assistido.
06. Paciência: a serenidade para lidar com situação crítica.
07. Percuciência: a agudeza para adentrar no universo do assistido sem se contaminar.
08. Prudência: o respeito ao limite do assistido.
09. Receptividade: a aceitação, de bom grado, das tarefas assistenciais cosmoéticas.
10. Tino: a perspicácia para conciliar terapêutica e paraterapêutica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a disponibilidade assistencial autolúcida, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
04. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
05. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
07. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
09. Enciclopedismo tarístico: Neoenciclopediografologia; Homeostático.
10. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
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11.
12.
13.
14.
15.

Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
Limpeza holopensênica: Desassediologia; Homeostático.
Objetificação interconsciencial: Patoconviviologia; Nosográfico.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.

A AUTODISPONIBILIDADE EXEMPLARISTA À ASSISTÊNCIA
COSMOÉTICA EVIDENCIA O RECONHECIMENTO DA OPORTUNIDADE EVOLUTIVA PROMOVIDA PELA VIDA INTRAFÍSICA, RATIFICANDO O COMPROMISSO INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já consegue compreender teaticamente a disponibilidade assistencial autolúcida? Ainda mantém algum tipo de barganha, mesmo sutil, nos empreendimentos assistenciais? Está satisfeito(a) com o desempenho pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 86 a 88 e 227 a 229.
2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 189 a 191.

G. S.
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DISSECÇÃO HOLOPENSÊNICA
(HOLOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dissecção holopensênica é o estudo ou pesquisa aprofundada, de imersão, da estrutura dos holopensenes, em geral, investigados nos próprios fundamentos aplicativos,
a fim de melhorar e potencializar o autentendimento evolutivo, teático, da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra dissecar vem do idioma Latim, dissecare, ―cortar em 2; dividir ao
meio; cortar em pedaços‖. O elemento de composição holo deriva do idioma Grego, hólos, ―total;
completo; inteiro‖. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, ―pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar‖. Surgiu no Século XIII. O vocábulo sentimento procede do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment,
―sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber
qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso‖. Apareceu no Século XIV. A palavra energia vem do idioma Francês, énergie, derivada do idioma Latim, energia,
e esta do idioma Grego, enérgeia, ―força em ação‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Dissecção ecológica. 2. Dissecção ambiental. 3. Anatomização holopensênica. 4. Esquadrinhamento holopensênico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo dissecção:
dissecação; dissecada; dissecado; dissecador; dissecadora; dissecante; disseção; dissecar; dissecativo; dissecável; dissectividade; dissectivo; dissector; dissectorial; dissetor; microdisseção;
macrodissecação.
Neologia. As 4 expressões compostas dissecção holopensênica, dissecção holopensênica
cosmoética, dissecção holopensênica intelectual e dissecção holopensênica social são neologismos técnicos da Holopensenologia.
Antonimologia: 1. Sucumbência holopensênica. 2. Dissecção somática. 3. Dissecção
objetal.
Estrangeirismologia: o Autopensenarium; o rapport holopensênico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Parafisiologia Holopensênica.
II. Fatuística
Pensenologia: a dissecção holopensênica; o holopensene pessoal; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a aferição racional dos holopensenes; a decomposição da estrutura holopensênica; o exame do carregamento da pensenidade média; a averiguação das pressões
holopensênicas atuantes; o rastreamento dos grafopensenes gravitantes; a consideração dos indícios de parafôrmas holopensênicas mais influentes; a descoberta dos principais eixos norteadores
do holopensene coletivo.
Fatologia: a atmosfera existencial; o ambiente vital; o meio natural da vida consciencial;
a anatomização das realidades; o retrato da autoconsciencialidade; a busca pela natureza da intencionalidade predominante.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o esquadrinhamento das raízes epicêntricas do campo energético
instalado.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo pensamento focado–ânimo sereno; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática.
Principiologia: o princípio megafocal; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico patológico do Intolerantismo;
o princípio patológico de talião; o princípio filosófico do Ignorantismo; os princípios constitutivos da vida moderna; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da retroalimentação
pensênica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo o percentual de princípios conscienciológicos integrados aos princípios pessoais; o CPC afinado ao Manual de Prioridades Pessoais; a detecção do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do megafoco existencial; a teoria do pensene; a teoria da Autopensenologia.
Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica
de autorreflexão de 5 horas sobre a Conscienciologia; a técnica de aproveitamento máximo do
tempo evolutivo; a técnica da agenda da autopensenização; a técnica do detalhismo conjugada
à técnica da exaustividade; a técnica profilática de auto e heterencapsulamento.
Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico do
estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Efeitologia: os efeitos evolutivos das autocríticas profundas; os efeitos autevolutivos
dos pensamentos concentrados em resultados cosmoéticos; os efeitos autodesassediadores dos
pensamentos preservados em rumo cosmoético; os efeitos inescondíveis da autopensenização cotidiana; os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica; os efeitos dos holopensenes no clima
interconsciencial; o efeito halo das automanifestações mentaissomáticas.
Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princípios megafocais conscienciológicos.
Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica; o ciclo da
autorreflexão heurística hipóteses–argumentos–contrargumentos; o ciclo assim-desassim; o ciclo
sondagem-dissecção-cosmovisão; o ciclo análise-síntese.
Enumerologia: o ato de observar; o ato de perscrutar; o ato de inquirir; o ato de esmiuçar; o ato de aprofundar; o ato de criticar; o ato de conhecer.
Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscienciológico; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; o binômio princípio da seriexialidade–princípio da inalienabilidade holobiográfica; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio matriz mental–matriz cultural;
o binômio autopensenidade-holopensene; o binômio base intrafísica–holopensene; o binômio essência-aparência.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação princípio da interassistencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio da programação existencial–
–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação princípios da Fisiologia–
–princípios da Parafisiologia; a interação princípio do conhecimento (Autocogniciologia)–prin-

Enciclopédia da Conscienciologia

8815

cípio da sociabilidade (Parassociologia); a interação megafoco autopensênico–taquirritmia megagescônica; a interação pensenosfera-energosfera; a interação dissecção holopensênica–identificação materpensênica.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo interassistencial dissecção holopensênica–desassédio
holopensênico.
Trinomiologia: o trinômio princípio da inseparabilidade grupocármica–princípio da
ação e reação interconsciencial–princípio da interprisão grupocármica; o trinômio Cosmoética-Ciência-Filosofia; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discordância–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio mínimos-máximos-megas; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio pensênico do raciocínio tripartite pen-se-ne.
Polinomiologia: o polinômio megafocalidade-criticidade-racionalidade-reflexividade;
o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar.
Antagonismologia: o antagonismo megafoco autopensênico / lateropensenidade; o antagonismo megafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo megafoco autopensênico /
atenção saltuária; o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo lei do maior esforço evolutivo / princípio lúdico do prazer; o antagonismo
princípio do megafoco mentalsomático (Ciências) / princípio do megafoco psicossomático (Artes); o antagonismo Enciclopediologia / Ignorantismo; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo matriz mental fixada ou apriorística / matriz mental flexível em atualização permanente;
o antagonismo megafoco autopensênico / anomia pensênica; o antagonismo focagem autopensênica / devaneio; o antagonismo definição holopensênica / indefinição holopensênica; o antagonismo holopensene homeostático / holopensene nosográfico; o antagonismo holopensene renovador / holopensene mimetizador; o antagonismo holopensene desassediador / holopensene perversor; o antagonismo holopensene saturado / holopensene disperso.
Paradoxologia: o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensênico; o paradoxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco.
Politicologia: a democracia direta; a meritocracia evolutiva; as políticas conscienciocêntricas objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial.
Legislogia: a lei evolutiva autoimposta da não transgressão dos princípios pessoais;
a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade evolutiva; a lei da autopensenização
ininterrupta; a lei de ação e reação.
Filiologia: a filosofofilia; a cogniciofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomatofilia; a criteriofilia; a definofilia.
Mitologia: os mitos multifacéticos, multimilenares, das autopensenizações inócuas e secretas.
Holotecologia: a ciencioteca; a pensenoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca;
a encicloteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Concentraciologia; a Lucidologia; a Megafocologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Voliciologia; a Energossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o dissector
holopensênico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a dissectora holopensênica.
Hominologia: o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus;
o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens dissector; o Homo sapiens holopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: dissecção holopensênica cosmoética = a pesquisa de imersão na estrutura
dos holopensenes objetivando a elaboração do código pessoal de Cosmoética em relação ao código grupal de Cosmoética; dissecção holopensênica intelectual = a pesquisa de imersão na estrutura dos holopensenes objetivando a realização da megagescon policármica, pessoal; dissecção holopensênica social = a pesquisa de imersão na estrutura dos holopensenes objetivando a consecução da maxiproéxis cognopolitana ou no âmbito do grupo evolutivo.
Culturologia: a Paraculturologia da Holopensenologia; a cultura da Interassistenciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Holopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100
categorias de holopensenes, em geral, com aproximações simples, capazes de apontar maiores
cosmovisões aos pesquisadores e pesquisadoras:
01. Holopensene acolhedor: a creche; a maternidade.
02. Holopensene afetivo: a alcova.
03. Holopensene alcoólico: a adega; o bar; o botequim; a taberna; o pub.
04. Holopensene amaurótico: ignorantista.
05. Holopensene amoral: o nicho dos traficantes.
06. Holopensene anárquico: o carnaval; a orgia.
07. Holopensene argumentativo: o Tertuliarium; o Debatódromo.
08. Holopensene aristocrático: a Hípica.
09. Holopensene atrasado: a rinha de galos.
10. Holopensene automimético: letárgico.
11. Holopensene autossustentável: autoconfiante.
12. Holopensene baratrosférico: o front da batalha.
13. Holopensene belicista: a caserna; o quartel.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Holopensene cerebelar: o ringue de boxe.
Holopensene científico: o centro de pesquisas.
Holopensene criativo: a incubadora de empresas.
Holopensene comunicativo: a televisão; a emissora de rádio.
Holopensene consumista: o shopping; a loja de departamentos.
Holopensene convivencial: o internato.
Holopensene cosmovisiológico: cosmoconsciencial.
Holopensene cronêmico: temporal.
Holopensene defensivo: profilático.
Holopensene depressor: a ditadura.
Holopensene depurado: desembagulhado.
Holopensene desassediado: a ofiex.
Holopensene despertador: lucidogênico.
Holopensene desportista: a academia de ginástica.
Holopensene deteriorado: o sujismundismo; o bairro degradado.
Holopensene dispersivo: dromomaníaco.
Holopensene doador: repotencializador.
Holopensene doméstico: o lar.
Holopensene duplista: a Duplologia.
Holopensene enciclopédico: o Holociclo.
Holopensene energético: holochacral.
Holopensene epicêntrico: epiconológico.
Holopensene erudito: a Holoteca.
Holopensene esclarecedor: tarístico.
Holopensene estigmatizador: infectado.
Holopensene experimental: o laboratório.
Holopensene feminino: ginossomático; a loja de roupas femininas.
Holopensene fossilizante: a caverna; a Espeleologia.
Holopensene fraterno: amigável.
Holopensene frívolo: a passarela.
Holopensene gastrossômico: o restaurante; a churrascaria; a lanchonete.
Holopensene gerontológico: o spa; a casa de repouso.
Holopensene grupal: a maxiproéxis.
Holopensene heterassediador: o Poltergeist.
Holopensene higiênico: límpido.
Holopensene histórico: o museu.
Holopensene hostil: intolerante.
Holopensene jurídico: o tribunal.
Holopensene juvenil: o gymnasium; o colegial.
Holopensene lúdico: o cassino; o clube; o cinema.
Holopensene marginal: heterocorruptor.
Holopensene masculino: androssomático.
Holopensene medievalesco: nostomaníaco.
Holopensene melífluo: o templo; a igreja.
Holopensene mentalsomático: discernidor.
Holopensene morfopensênico: o atelier; a galeria de Arte.
Holopensene móvel: o veículo; o automóvel.
Holopensene musical: o conservatório; a casa de ópera; o Teatro Municipal.
Holopensene natural: o jardim; o pomar.
Holopensene neossináptico: inventivo.
Holopensene nosográfico: a UTI; a enfermaria; a sala de cirurgia.
Holopensene ortopensênico: cosmolíneo.
Holopensene pacifista: harmônico.
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Holopensene paraperceptivo: parafenomenológico.
Holopensene parapsicosférico: o Acoplamentarium.
Holopensene parassanitário: superfrutífero.
Holopensene perturbador: a vizinhança sem lei.
Holopensene perversor: o presídio.
Holopensene pessoal: a Estilística.
Holopensene político: a Sociologia.
Holopensene polivalente: versátil.
Holopensene poluidor: a fábrica com chaminés.
Holopensene profissional: o consultório; o escritório; a redação.
Holopensene proxêmico: geopolítico.
Holopensene psicossomático: comocional.
Holopensene psicótico: o inferninho.
Holopensene público: a praça; a rua; o comício.
Holopensene realimentador: o biofeedback.
Holopensene reciclador: dinâmico.
Holopensene reeducacional: a Reurbin.
Holopensene reflexivo: o Pensenarium.
Holopensene retransmissor: a CEE.
Holopensene retrocognitor: genealógico.
Holopensene sadio: vigoroso.
Holopensene satélite: dependente.
Holopensene secreto: camuflado.
Holopensene sexualizado: o prostíbulo.
Holopensene sociopático: mafioso.
Holopensene solto: acolhedor.
Holopensene tabagista: a tabacaria; o fumódromo.
Holopensene tecnológico: tecnopensênico.
Holopensene tenepessista: a parabase.
Holopensene terapêutico: o hospital.
Holopensene universalista: a Cognópolis.
Holopensene universitário: a faculdade; o campus acadêmico.
Holopensene vampirizador: desgastante.
Holopensene verponogênico: neopensenizador.

Caracterologia. A partir da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
6 categorias de dissecções holopensênicas, em geral:
1. Autodissecção holopensênica: a leitura do holopensene pessoal; a Autoconscienciometrologia.
2. Ecodissecção holopensênica: a leitura do holopensene ambiental; a Paraecologia.
3. Fitodissecção holopensênica: a leitura do holopensene vegetal; a Parabotânica.
4. Heterodissecção holopensênica: a leitura do holopensene de conscin ou consciex;
a Heteroconscienciometrologia.
5. Sociodissecção holopensênica: a leitura do holopensene grupal; a Parassociologia.
6. Zoodissecção holopensênica: a leitura do holopensene subumano; a Parazoologia.
Megadesempenho. Segundo a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
a conjugação evolutiva, dinâmica e ideal de 7 condições capazes de catapultar, indiscutivelmente,
o autodesempenho da conscin lúcida por meio da acumulação das realizações ou conquistas alcançadas:
1. Curso Intermissivo: pré-ressomático, pessoal.
2. Autoparaperceptibilidade: veterana.
3. Macrossoma: pessoal.
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4.
5.
6.
7.
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Fôrma holopensênica.
Parafôrma holopensênica.
Cápsula do tempo autorrevezadora.
Ofiex: pessoal, funcionante.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dissecção holopensênica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
02. Diversificação holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
03. Fôrma holopensênica: Pensenologia; Neutro.
04. Holopensene: Holopensenologia; Neutro.
05. Holopensene automimético: Holopensenologia; Nosográfico.
06. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
07. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
08. Holopensene existencial: Intrafisicologia; Neutro.
09. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
10. Holopensene polivalente: Holopensenologia; Homeostático.
11. Holopensene saturado: Holopensenologia; Neutro.
12. Indutor holopensênico: Holopensenologia; Homeostático.
13. Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
14. Parafôrma holopensênica: Paraprocedenciologia; Neutro.
15. Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.

A PESQUISA PROFUNDA DOS HOLOPENSENES ABRE
NEOVERTENTES CAPAZES DE DESCORTINAR MAIORES
INTERAÇÕES INTRA E EXTRAFÍSICAS COM OS AUTODESEMPENHOS AVANÇADOS NO REMATE DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já procurou explicitar o panorama dos holopensenes nos quais vive? Você seleciona holopensenicamente os locais para trabalhar?

Enciclopédia da Conscienciologia

8820

DISSECÇÃO PARAPSÍQUICA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dissecção parapsíquica é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher,
decompor, analisar, identificar e explicitar minuciosamente o conteúdo das vivências parafenomênicas, com o propósito de ampliar a cognição paraperceptiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra dissecar vem do idioma Latim, dissecare, ―cortar em 2; dividir ao
meio; cortar em pedações‖. As palavras dissecar e dissecção surgiram no Século XVIII. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖.
O vocábulo psíquico provém igualmente do idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro, à vida;
relativo aos seres vivos; relativo à alma‖, de psykhé, alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Anatomização parapsíquica. 2. Esquadrinhamento parapsíquico.
3. Decomposição pormenorizada paraperceptiva.
Neologia. As 3 expressões compostas dissecção parapsíquica, minidissecção parapsíquica e maxidissecção parapsíquica são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Síntese fenomênica. 2. Resumo perceptivo. 3. Síntese parapsíquica.
Estrangeirismologia: o feedback; o laptop pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscermento quanto à autocognição parafenomênica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da dissecção parapsíquica; as interfusões pensênicas; os neopensenes; a neopensenidade; as distorções autopensênicas parapsíquicas; os parapensenes; a parapensenidade; a pensenidade focada; o autopensenograma parapsíquico; as elaborações
pensênicas; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; as autopensenizações analógicas;
a concentração no ato de pensenizar com profundidade.
Fatologia: a dissecção parapsíquica; a investigação da estrutura da autoparafenomenalidade; o esquadrinhamento das especificidades do perfil parapsíquico pessoal; a decomposição das
interrelações interdisciplinares; a dissecção prioritária das realidades perceptivas; o ato de garimpar; o ato de subdividir; o rigor pesquisístico; a atenção dividida; o exame minucioso da motivação no trabalho com as energias; o período de reflexão profunda sobre o conteúdo da vivência parapsíquica; as anotações das minudências ocorridas nas práticas diárias da tenepes; o saldo do levantamento tenepessológico pormenorizado; a educação da atenção detalhista; o combate pessoal
aos exageros nas experiências parapsíquicas; o esmiuçamento do encadeamento dos fenômenos
parapsíquicos; a anatomização da atuação do psicossoma na investigação parapsíquica; o debate
nas dinâmicas parapsíquicas após as experimentações realizadas; a dissecção analítica dos assuntos; a dissecção das influências parapsíquicas nas pesquisas exaustivas com o objetivo da escrita
do verbete pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aplicação do arco voltaico e a verificação dos percentuais de animismo e parapsiquismo das manifestações pessoais; o descortino do parapsiquismo; as neovivências parafenomênicas acrescentadoras de variáveis ainda não detalhadas; a autopercepção das particularidades dos ambientes subjacentes à ocorrência do fenômeno parapsíquico; a decomposição dos fenômenos da EQM; a autocrítica quanto
ao reconhecimento dos sinais para identificação da sinalética energética anímica e parapsíquica
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pessoal; a vivência de extrapolacionismo parapsíquico exigindo dissecção racional para melhor
entendimento do parafenômeno.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo esmiuçar os fenômenos–examinar os parafenômenos;
o sinergismo investigação-autoparapsiquismo-autocosmoética; o sinergismo autexame cognitivo–autexame paracognitivo; o sinergismo sensibilidade parapsíquica–erudição parapsíquica;
o sinergismo memória humana–memória intermissiva.
Principiologia: o princípio da análise (dividir as dificuldades em partes menores e mais
fáceis de serem examinadas); o princípio da enumeração; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a Heurística individual.
Teoriologia: a teoria da Para-Hermeneuticologia; a teoria da paracognição; a teoria da
evolução do autoparapsiquismo; a teoria da reeducação consciencial; a teoria do parapsiquismo; a teoria da realidade multidimensional; a teoria da vida humana energossomática; a teoria
das nuanças da autoparafenomenalidade; a teoria do arco voltaico.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Sensitivos Parapsíquicos; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Hermenêutica.
Efeitologia: o efeito diagnóstico da dissecção parapsíquica; os efeitos do autoparapsiquismo interassistencial; os efeitos físicos dos fenômenos parapsíquicos; os efeitos intelectuais
dos fenômenos parapsíquicos.
Neossinapsologia: as neossinapses a partir das investigações autoconscienciométricas.
Ciclologia: o ciclo da erudição humana à erudição paraperceptiva; o ciclo das investigações parapsíquicas independentes; o ciclo evolutivo da fenomenalidade pessoal; o ciclo sensações somáticas–atributos mentaissomáticos–parapercepções avançadas; o ciclo leitura-teoria-vivência-comprovação.
Enumerologia: a observação; a investigação; a decomposição; a averiguação; a interpretação; a classificação; a ordenação.
Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo-racionalismo; o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio autoparapsiquismo-heteroparapsiquismo.
Interaciologia: a interação profundidade-extensão; a interação ordenação-coerência;
a interação ectoplasmia-Natureza.
Crescendologia: o crescendo achado preliminar–achado intermediário–achado conclusivo; o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno dissecado–conteúdo compreendido;
o crescendo das autexperimentações parapsíquicas.
Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de parafatos; o trinômio enumeração-tabela-esquema.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade objetiva do parapsiquismo.
Politicologia: a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico aplicada à interassistencialidade.
Filiologia: a pesquisofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a espectrofobia; a autocriticofobia; a parapsicofobia; a descrenciofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; as desatenções parapsíquicas na síndrome da
dispersão consciencial.
Holotecologia: a analiticoteca; a conscienciogramoteca; a atencioteca; a parapsicoteca;
a fenomenoteca; a interassistencioteca; a parapercepcioteca.
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Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Dissecciologia; a Fenomenologia; a Parepistemologia; a Sincronologia; a Coerenciologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia;
a Interassistenciologia; a Conexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin parapsíquica; a conscin discernidora.
Masculinologia: o parapsíquico; o conscienciômetra; o conscienciólogo; o acoplamentista; o epicon lúcido; o docente de Conscienciologia; o pesquisador parafenomenológico; o sensitivo; o parapsiquista; o diagnosticador; o médium; o detetive parapsíquico.
Femininologia: a parapsíquica; a conscienciômetra; a consciencióloga; a acoplamentista; a epicon lúcida; a docente de Conscienciologia; a pesquisadora parafenomenológica; a sensitiva; a parapsiquista; a diagnosticadora; a médium; a detetive parapsíquica.
Hominologia: o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens conscientiometra; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo
sapiens energovibratorius; o Homo sapiens cognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidissecção parapsíquica = a análise detalhada do estado vibracional;
maxidissecção parapsíquica = a análise detalhada da pangrafia interassistencial.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo; a cultura do detalhismo evolutivo; a cultura
multidimensional; a cultura energossomática; a cultura da racionalidade; a cultura patológica
da autodesorganização; a cultura da interassistencialidade; a cultura da Cogniciologia Evolutiva; a cultura da saúde consciencial parapsíquica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dissecção parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
03. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
04. Enumeração generalizada: Enumerologia; Neutro.
05. Erro sutil: Errologia; Nosográfico.
06. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Fenomenalidade: Fenomenologia; Neutro.
08. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
09. Hipostasia: Hermeneuticologia; Nosográfico.
10. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
11. Omnicompartimentalização: Experimentologia; Neutro.
12. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
13. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
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A DISSECÇÃO PARAPSÍQUICA FAVORECE A AMPLIAÇÃO
EXAUSTIVA DA COGNIÇÃO, POTENCIALIZANDO A PARAPERCEPÇÃO INTELECTUAL E A COSMOVISÃO DAS INTERAÇÕES MULTIDIMENSIONAIS NA TARES EXPOSITIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a dissecção parapsíquica para ampliar
o desenvolvimento holossomático? Qual aprendizado e resultado assistencial vem obtendo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
224 a 226.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 799 a 806.

A. R.
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DISSIDÊNCIA EXTRAFÍSICA OPORTUNA
(INTERMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A dissidência extrafísica oportuna é a decisão íntima de a consciex desvincular-se de companhias estagnadoras, em momento considerado propício, cosmoético, tendo em
vista o ingresso em Curso Intermissivo (CI) preparatório para futura ressoma, com repercussões
na paraprocedência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo dissidência vem do idioma Latim, dissidens, de dissidere, ―estar
separado, afastado; não concordar; ser desigual; ser desarmônico; discordar de; divergir em opinião‖. Surgiu no Século XVII. O prefixo extra deriva também do idioma Latim, extra, ―na parte
de fora, além de‖. O termo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, derivado do idioma
Grego, physikós, ―relativo à Natureza ou ao seu estudo‖. Apareceu no Século XIII. A palavra
oportuna provém igualmente idioma Latim, opportuna, ―propósito; apropriado; conventiente‖.
Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cisão intermissiva oportuna. 2. Mudança interexistencial oportuna.
3. Desengajamento extrafísico temporâneo.
Neologia. As 4 expressões compostas dissidência extrafísica oportuna, dissidência extrafísica religiosa oportuna, dissidência extrafísica monárquica oportuna e dissidência extrafísica política oportuna são neologismos técnicos da Intermissiologia.
Antonimologia: 1. Dissidência extrafísica inoportuna. 2. Autenfrentamento extrafísico
abortado. 3. Indecisão intermissiva inconveniente.
Estrangeirismologia: o upgrade da autoparaprocedência; o turning point evolutivo;
o merci et à bientôt cosmoético; o low profile interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos compromissos grupocármicos multidimensionais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autevolução: desvinculação propícia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Intermissiologia; a mudança de bloco holopensênico em benefício do grupo extrafísico; os ortopensenes; a ortopensenidade; a ruptura cosmoética com pensenes anacrônicos; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os retroparapensenes; a retroparapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene do Curso Intermissivo.
Fatologia: a priorização do mais importante nos momentos decisórios evolutivos; a assunção do papel de minipeça no maximecanismo da evolução; a autolucidez da conscin intermissivista.
Parafatologia: a dissidência extrafísica oportuna; a mudança das companhias extrafísicas de evolução; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dissidência lúcida, necessária e propícia discutida em reunião extrafísica; a mudança de ―bloco‖ extrafísico; a valorização das reciclagens intermissivas; a prioridade das retrocognições assistidas no âmbito da Parafenomenologia; a ocorrência de fatos e parafatos significativos corroborando as rememorações intermissivas; o desenraizamento extrafísico necessário e favorável; o abandono das narrativas milenares recorrentes; o exemplarismo advindo de rupturas extrafísicas coerentes e consistentes;
o emprego da vontade e do livre arbítrio no âmbito dos desafios multidimensionais; o ―divisor de
águas‖ multidimensional; a mudança cosmoética superando o comodismo da habituação multidi-
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mensional; as novas bússolas extrafísicas conscienciais; a oportunidade evolutiva da estrada extrafísica em bifurcação; o desejo de renovação diante das condições extrafísicas; a singularidade
cronêmica; as consequências possíveis da dissidência extrafísica; o paramomento impactante;
a intermissão mudancista; a resultante do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) nas dissidências extrafísicas; as informações extrafísicas impactantes geradoras de acalmia consciencial;
o restringimento extrafísico e intrafísico no papel de normatizador evolutivo; a mudança de ―domicílio‖ extrafísico decorrente de ingresso em Curso Intermissivo pré-ressomático; os
extrapolacionismos extrafísicos; a retrocognição intermissiva; a volta ao local da intermissão na
função de reorientação de rota evolutiva; a ampliação do entendimento do mecanismo multidimensional em relação à grupocarmalidade.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da evolução
consciencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a substituição do retrocódigo pessoal de Cosmoética por neocódigo pessoal de Cosmoética a partir da autodissidência extrafísica; os paracódigos extrafísicos de conduta
pessoal; os paracódigos grupais de Cosmoética.
Teoriologia: a teoria do maximecanismo evolutivo; a teoria da evolução consciencial
por meios cosmoéticos.
Tecnologia: a técnica da evitação da perda das oportunidades evolutivas; as técnicas
paradiplomáticas; a técnica da dissidência construtiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da autodissidência; o efeito da livre escolha; os efeitos dos posicionamentos diante do paraelenco grupocármico.
Ciclologia: o ciclo do aprendizado evolutivo; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP);
o ciclo das abordagens construtivas; o ciclo experimental da evolução pessoal; o ciclo das oportuidades cosmoéticas.
Enumerologia: a dissidência extrafísica revolucionária; a dissidência extrafísica estratégica; a dissidência extrafísica mudancista; a dissidência extrafísica inspiradora; a dissidência extrafísica pacífica; a dissidência extrafísica interassistencial; a dissidência extrafísica cosmoética.
Binomiologia: o binômio autoconsciencialidade-grupalidade; o binômio dissidência-neoabordagens; o binômio conhecimento intermissivo–megarresponsabilidade interassistencial.
Interaciologia: a interação recomposição grupocármica–lucidez retrocognitiva; a interação dissidência extrafísica–Curso Intermissivo; a interação dissidência extrafísica–parageografia.
Trinomiologia: o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva.
Polinomiologia: o polinômio multidimensional palco-contexto-elenco-bastidores; o polinômio Holobiografologia-Intermissiologia-Reciclologia-Decidologia.
Paradoxologia: o paradoxo dos visionários aversos a neodesafios evolutivos de ponta.
Politicologia: a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a decidocracia; a exemplocracia; a meritocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da
Paradiplomacia; as leis da Cosmoética.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a evoluciofilia; a intermissiofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a neofobia.
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Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoeticologia; a Autocoerenciologia; a Voliciologia; a Autodeterminologia; a Autodecidologia; a Holocarmologia;
a Parapoliticologia; a Paraprocedenciologia; a Retrocogniciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciex lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a minipeça do maximecanismo interassistencial.
Masculinologia: o dissidente extrafísico lúcido; o dissidente extrafísico embotado;
o dissidente extrafísico construtivo; o dissidente extrafísico destrutivo; o dissidente extrafísico
ideológico; o agente desencadeador de heterodissidências; o agente catalisador evolutivo; o ex-rebelde; o ex-revolucionário; o conscienciológo; o ex-manipulador; o parapoliticólogo; o cursista da
intermissão.
Femininologia: a dissidente extrafísica lúcida; a dissidente extrafísica embotada; a dissidente extrafísica construtiva; a dissidente extrafísica destrutiva; a dissidente extrafísica ideológica; a agente desencadeadora de heterodissidências; a agente catalisadora evolutiva; a ex-rebelde;
a ex-revolucionária; a consciencióloga; a ex-manipuladora; a parapoliticóloga; a cursista da intermissão.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens decidophilicus;
o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens grupocarmicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: dissidência extrafísica religiosa oportuna = a libertação dos dogmas
e crenças místicas, com afastamento dos ex-companheiros religiosos; dissidência extrafísica monárquica oportuna = a reciclagem das posturas do temperamento altivo e autocrata, com distanciamento, dos parceiros aristocratas de retrovidas; dissidência extrafísica política oportuna = o desapego das práticas manipuladoras e corruptas, com afastamento dos ex-colegas políticos anticosmoéticos.
Culturologia: a cultura da dissidência extrafísica oportuna; a cultura da evolutividade;
a cultura do aproveitamento do momento evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a dissidência extrafísica oportuna, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem da oportunidade: Autolucidologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
04. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
05. Automaxidissidência: Autorrecinologia; Homeostático.
06. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
07. Efeito intermissivo: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Enfrentamento evolutivo: Proexologia; Homeostático.
09. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
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Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Nível intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
Paramomento impactante: Extrafisicologia; Homeostático.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Retrocognição intermissiva: Retrocogniciologia; Neutro.

A DISSIDÊNCIA EXTRAFÍSICA OPORTUNA REPRESENTA
O MOMENTO EVOLUTIVO DA CONSCIÊNCIA NA DIREÇÃO
DE MUDANÇAS GRUPOCÁRMICAS IMPACTANTES E DOS
AVANÇOS COSMOÉTICOS PRÓ-CURSO INTERMISSIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, lembra-se de algum paramomento decisivo evolutivo? Quais foram as consequências das escolhas e posturas adotadas diante de tal oportunidade?
Bibliografia Específica:
1. Bach, Richard; Fernão Capelo Gaivota; 30 p.; 3 partes; 21 x 14 cm; br.; Record; São Paulo, SP; 2015; páginas 5 a 10.
2. Hesse, Hermann; Demian; trad. Ivo Barroso; 196 p.; 8 caps.; 23 x 16 cm; br.; 22ª Ed.; Record; São Paulo,
SP; 1982; páginas 83 a 95.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 168 a 171, 404 a 406 e 850.
4. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.;
1 E-mail;1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 24 a 27.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
a
5 Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 541 a 550.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 640 e 716.

J. R.
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DISTANÁSIA
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A distanásia é a prática médica de promover deliberadamente o prolongamento da vida biológica humana da conscin, homem ou mulher, visando postergar a desativação
somática (dessoma), mesmo quando iminente e inevitável, utilizando-se de recursos tecnológicos
vigentes ou experimentais da Medicina Moderna.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo distanásia é formado pelo prefixo gramatical dis derivado do idioma Grego ―dys‖ significando ―anormal; irregular; ausência; negação‖. O elemento de composição
tanásia procede também do idioma Grego, thánatos, ―morte; pena de morte‖. A palavra distanásia apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Manutenção vital artificial. 2. Obstinação terapêutica. 3. Prolongamento do processo da pré-dessoma. 4. Postergação da dessoma. 5. Adiamento da morte iminente. 6. Terapia antidessoma.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos do vocábulo distanásia: antidistanásia; antidistanática; antidistanático; distanásica; distanásico; distanática; distanático.
Neologia. As duas expressões compostas distanásia eletronótica e distanásia cosmovisiológica são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Abreviação vital. 2. Desistência terapêutica. 3 Encurtamento do
processo da dessoma. 4. Morte rápida sem assistência. 5. Morte natural. 6. Eutimia tanásica.
7. Antidistanásia. 8. Dessoma súbita. 9. Eutanásia.
Estrangeirismologia: o acharnement thérapeutique; a medical futility; a tentativa ilusória de maitriser la mort; a dessoma humana na condição de detto e fatto.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holossomaticidade consciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Distanásia:
dessoma tecnológica. Distanásia: dessoma adiada. Distanásia: amparo derradeiro.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal materialista; o materpensene místico; a reeducação
pensênica para a morte; a autopensenidade eletronótica cronicificada; a autopensenização monodimensional antievolutiva; a ignorância pensênica seriexiológica; a indiferenciação pensênica
crassa; os hipopensenes; a hipopensenidade; os proexopensenes na condição de realinhadores pré-dessomáticos; a proexopensenidade; os lateropensenes; a promoção amparada de lateropensenidade e os pensamentos livres durante a dessoma; a prontidão pensênica auto e heteroconsciencioterápica do médico assistente conscienciólogo.
Fatologia: a distanásia; a obstinação terapêutica; a negação da doença e da morte; a ausência cognitiva da inevitabilidade da dessoma biológica; as crenças religiosas alimentando irracionalidades quanto à vida eterna; o pensamento mágico; a indução mesológica da infinitude da
vida intrafísica; o equívoco conceitual de saúde como ausência total de doenças; o medo da dor;
o pavor da experiência da autodestruição física; o temor de abandonar o convívio de pessoas queridas; a eutanásia como fuga do processo distanásico; a idealização equivocada de beleza física
como objetivo de saúde integral; a ansiedade gerada pela expectativa do sofrimento da morte;
a incoerência da mistanásia como consequência da miséria e do abandono social, enquanto antidistanásia; o cultivo de morbidades determinando abreviação da vida; a dessoma autoprovocada
frustra do suicida arrependido como justificativa para a obstinação terapêutica; a medicalização
do fenômeno natural da morte; o embotamento da razão causado pelo apego à vida, à pessoas
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e aos bens materiais; o pânico inconsciente pela finitude da vida; as tecnologias propiciando ao
médico o poder sobre a extensão da vida; a pusilanimidade no autenfrentamento final; a tentativa
irracional da cura da morte; a representação moral na ética médica justificando a distanásia;
o medo da autextinção; a inutilidade da criogenia; a covardia compulsiva na relação médico-paciente pela falta de autenfrentamento da terminalidade da vida biológica; a evitação do uso anticosmoético da tecnologia terapêutica da medicina moderna; a ortotanásia como objetivo médico
ideal a ser perseguido na assistência crítica à dessoma; a falta de inteligência evolutiva (IE);
a compreensão multidimensional da distanásia (Dessomatologia).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções,
fonte de informações sobre a autocondição crítica; a inexperiência parapsíquica na base da insciência multidimensional; a sondagem paradiagnóstica quanto aos recursos de sobrevivência do
paciente; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autodiscriminação energética; a melin
derivada do incompléxis pressentido; a ignorância da alternância seriexiológica inexorável; o assédio intra e extrafísico prolongando a dessoma; a redescoberta da multidimensionalidade no momento da morte; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do paciente corroborando o amparo pessoal na
dessoma; a assistência extrafísica técnica na primeira e segunda dessomas; os resgates conscienciais extrafísicos facilitados pela ação médica distanásica; a recuperação de cons pré-intermissivos no momento crítico; o respeito ao paradireito da consciência no momento da dessoma; as reconciliações interconscienciais promovidas pela distanásia; o autoparabanho energético confirmatório dos parafatos na decisão médica crítica cosmoética; o deslindamento energético da consciência dessomante; o parapsiquismo intelectual autolúcido sintonizado com o amparo extrafísico
de função na ação distanásica; a profilaxia de parapsicose pós-dessomática; as paracirurgias corretivas providenciais; a paraterapêutica ectoplásmica atuante nos processos patológicos críticos;
a distanásia propiciadora da catástase seriexiológica; a distanásia na condição de instrumento de
minimoratória existencial (minimoréxis); o preparo pré-intermissivo proporcionado pelo retardo
na dessoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energias conscienciais (ECs)–autoparapsiquismo; o sinergismo atuação médica profissional–atuação consciencioterápica interassistencial multidimensional; o sinergismo da assistência empático-paraterapêutica; o sinergismo amparador do
assistido–amparador do assistente; o sinergismo autodiscernimento–hiperacuidade parapsíquica; o sinergismo distanásia-minimoréxis.
Principiologia: o princípio da não extinção da consciência; o princípio do menos doente assistir ao mais doente; o princípio do autoparapsiquismo lúcido como ferramenta interassistencial avançada; o princípio evolutivo da interassistencialidade multidimensional; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP) outorgando autoridade consciencial na tomada de decisões críticas; o princípio da evolução inarredável.
Codigologia: a atuação assistencial médica profissional segundo o código de Ética Médica; a atuação interassistencial consciencial segundo o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Holossomatologia; a teoria do choque consciencial da dessoma; a teoria do amparo extrafísico funcional; a teática do parapsíquismo lúcido a todo momento; a conjectura da teoria da distanásia amparada (paradistanásia).
Tecnologia: a técnica da mobilização básica das energias conscienciais (MBE) no
refinamento da discriminação holossomática; a técnica da atualização intelecto-cognitivo
profissional contínua otimizadora da interassistência multidimensional; a técnica da ampliação
do gabarito holossomático autoparapsíquico qualificando a interassistencialidade; a técnica da
interlocução cosmoética dosada; a técnica da tares terapêutica sobre a condição crítica do
assistido; a técnica paraterapêutica avançada de auxílio holossomático à dessoma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o labcon pessoal do exercício profissional médico
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de assistência a pacientes críticos; o laboratório conscienciológico da Paraterapeuticologia;
o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisivel da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito antievolutivo do apego excessivo à vida intrafísica; o efeito pró-evolutivo do retardo da dessoma amparada; o efeito impactante do choque da dessoma na recin
pessoal; o efeito balsâmico estabilizador paraterapêutico na conscin pré-dessomante das EC’s
do médico parapsiquista doador; o efeito facilitador da segunda dessoma da distanásia;
o efeito hálo do campo paraterapêutico no grupocarma do dessomante.
Neossinapsologia: as neossinapses deflagradas pela compreensão da dessoma inevitável; as neossinapses cosmovisiológicas desencadeadas pela desdramatização da dessoma.
Ciclologia: o ciclo do paciente terminal choque-negação-raiva-barganha-depressão-aceitação-mudança; o ciclo multiexistencial pessoal evolutivo.
Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio prontidão interassistencial–amparo de
função; o binômio parapsiquismo lúcido–Cosmoética; o binômio capacidade energética–autonomia assistencial; o binômio intervenções-intercessões; o binômio distanásia–cuidados paliativos;
o binômio percepção-parapercepção; o binômio autoridade moral–eficácia interassistencial.
Interaciologia: a interação ressoma-dessoma-intermissão; a interação médico-paciente;
a interação médico-paciente-familiares; a interação grupocármica assistente-assistido; a interação intelectualidade-parapsiquismo.
Crescendologia: o crescendo autoridade moral–autoridade consciencial potencializando a interassistencialidade; o crescendo resgates-recomposições.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-rapport-interassistência; o trinômio médico-paciente-familiares; o trinômio–distanásia–dessoma assistida–ortotanásia.
Polinomiologia: o polinômio autodiscernimento pré-dessomático–pacificação íntima–
–segunda dessoma–lucidez extrafísica; o polinômio parapsiquismo–autodiscernimento–autovivência multidimensional–tenepes; o polinômio distanásia–libertação grupocármica–liberação
holochacral–dessoma amparada.
Antagonismologia: o antagonismo ação paraterapêutica cosmoética da distanásia
/ ação terapêutica anticosmoética da distanásia; o antagonismo salvacionismo irracional / ortotanásia; o antagonismo distanásia eletronótica / distanásia cosmovisiológica; o antagonismo
cuidados paliativos / distanásia eletronótica.
Paradoxologia: os paradoxos paradigmáticos da prática médica; o paradoxo técnico-científico-comercial-empresarial na Medicina; o paradoxo humanitário-solidário-consciencial
evolutivo; o aparente paradoxo entre distanásia e mistanásia; o paradoxo distanásia-ortotanásia.
Politicologia: a Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (PNH-SUS); a meritocracia; a evoluciocracia; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na manutenção das funções biológicas do paciente
pré-dessomático; a lei social ética do limite interassistencial intrafísico (CFM 1805 / 2006); a lei
cosmoética da interassistencialidade lúcida.
Filiologia: a interassistenciofilia; a parapsiquicofilia; a cosmoeticofilia; a paraterapeuticofilia; a conscienciofilia; a dessomatofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a inépcia parapsíquica consolidando a tanatofobia; a superação da tanatofobia; a anulação evolutiva da parapsicofobia; a recin da evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do salvacionismo; a síndrome do phDeus; a síndrome psicológica pré-morte.
Mitologia: a eliminação do mito da imortalidade.
Holotecologia: a energossomatoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioterapeuticoteca; a paraterapeuticoteca.
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Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Medicina Intensiva; a Bioética; o Biodireito;
a Tanatologia; a Autorrecinologia; a Parapercepciologia, a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Paraterapeuticologia; a Tenepessologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin terminal; a conscin médica parapsíquica; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o profissional de saúde eletronótico; o assistente
paraterapêuta lúcido; o pesquisador da Dessomatologia; o médico amparador intrafísico da dessoma; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o projetor lúcido; o epicon
lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o evoluciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a profissional de saúde eletronótica; a assistente
paraterapêuta lúcida; a pesquisadora da Dessomatologia; a médica amparadora intrafísica da dessoma; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a projetora lúcida; a epicon
lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: distanásia eletronótica = a ação médica de obstinação terapêutica com
o objetivo de retardar o êxito letal, unicamente para manutenção da vida biológica (visão monodimensional); distanásia cosmovisiológica = a ação médica distanásica paraterapêutica, com discernimento e intencionalidade cosmoética, capaz de retardar o êxito letal, para manutenção da vida
biológica em atendimento a imperativos extrafísicos (visão multidimensional).
Culturologia: a cultura médica técnica terapêutica; a cultura conscienciológica técnica
paraterapêutica; a cultura parapsíquica lúcida interassistencial; a cultura da vivência multidimensional ininterrupta; cultura da interassistência multidimensional tenepessística.
Taxologia. Sob a ótica da Paraterapeuticologia, eis, em ordem alfabética, 7 fatores complexos corroborando a utilidade da distanásia amparada nos processos de dessoma:
1. Energossomatologia: a evitação do desperdício energossomático anticosmoético.
2. Evoluciologia (FEP): a amparabilidade como resultado do saldo evolutivo pessoal.
3. Gerontologia: a experiência de envelhecimento inexorável do androssoma ou ginossoma humano.
4. Grupocarmologia: o imperativo de recomposição evolutiva da interconvivialidade.
5. Patologia: a correção de doenças somáticas abreviadoras da autoproéxis.
6. Pré-Intermissiologia: a preparação imprescindível à intermissão.
7. Seriexologia: o realinhamento evolutivo minor, facilitador da orientação evolutiva.
Evitaciologia. Do ponto de vista da Paraprofilaxiologia, o domínio bioenergossomático,
a projetabilidade lúcida e a consecução da autoproéxis são medidas prioritárias a qualquer conscin
interessada em ampliar a compreensão e transpor com lucidez o processo de dessoma biológica.
Conscienciometria. Sob o ponto de vista da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 10 tipos de condições, atitudes, posicionamentos ou temperamentos nosológicos de conscins
capazes de indicar maior ou menor propensão ao processo de distanásia no momento crítico da
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dessoma, para a autorreflexão de pesquisadoras e pesquisadores interessados nas auto e heteroprofilaxias:
01. Anticosmoéticos: autocorrupções; fuga das responsabilidades pessoais; inautenticidades; incoerências; intencionalidade negativa; manipulações; mesmismo; pusilanimidade; procrastinações; satisfação malévola; viver na correria; viver na zona de conforto; pseudolalia.
02. Antissomáticos: alcoolismo; tabagismo; toxicomania; trabalhos insalubres; dirigir
a toda velocidade; riscomania; bulimia; automedicação; sexomania; abstinência sexual.
03. Dependentes: acriticismo; dependência; dogmatismo; submissão; superficialidade;
infantilismo.
04. Emocionais: agressividade; ansiedade; arrogância; autoculpa; auto e heterocobranças excessivas; autodesvalorização; autoritarismo; autorrepressão; autovitimização; baixa autestima; carência afetivo-sexual; ciúme; estresse; fobias; ressentimentos; impaciência; impulsividade;
indignação; belicismo; ódio; raiva; ruminação mental.
05. Energéticos: ausência de trabalhos energéticos sadios; bagulhismo; evocações
espúrias; ambientes energeticamente carregados; atividades energéticas anticosmoéticas.
06. Habituais: hábitos doentios fixadores somáticos; radiotismo; internetismo; videotismo; ludomania; vigorexia.
07. Intraconscienciais: autassédio; conflituosidade íntima; dificuldade de aceitar ajuda;
dificuldade em dizer não; dificuldade de receber críticas; dificuldade de autexposição; opções sexuais imaturas; patopensenização; rigidez pensênica; preconceito; trafarismo; workaholism.
08. Multidimensionais: despreparo bioenergético; falta de autoconscientização multidimensional; ―sacralização‖ do autoparapsiquismo; religiosidade.
09. Multiexistenciais: mau uso da racionalidade; mau uso do tempo intrafísico; omissões deficitárias; vinganças; heranças paragenéticas.
10. Proexológicos: antiabertismo conviviológico; negativismo; desviacionismo; decidofobia; procastinação; autocomplacência; covardia evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a distanásia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
03. Clímax existencial: Ressomatologia; Homeostático.
04. Conscin terminal: Dessomatologia; Neutro.
05. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
06. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
07. Despertamento consciencial: Autolucidologia; Homeostático.
08. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
09. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
10. Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
11. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
12. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
13. Recobramento: Recexologia; Neutro.
14. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.
15. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.
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A DISTANÁSIA, EMBORA CONTROVERSA ENQUANTO
PRÁTICA MÉDICA, PODE CONSTITUIR RECURSO MAGNO
DE AMPARO EXTRAFÍSICO NO MOMENTO CRÍTICO FINAL
DA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA DA CONSCIN DESSOMANTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou sobre a distanásia na prática médica?
Aventou a possibilidade de precisar passar por essa experiência no momento inarredável da próxima dessoma?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Antonio Carlos; Lima, Carolina Alves de Souza; & Santoro, Luciano de Freitas; Eutanásia, Ortotanásia e Distanásia: Aspectos Médicos e Jurídicos; 96 p.; 3 seções; 13 caps.; 158 citações; 3 microbiografias; 8 websites; 59 refs.; 21,5 x 14 cm; enc.; Editora Atheneu; São Paulo, SP, 2012; páginas 20 a 49 e 52 a 73.
2. MacMahan, Jeff; A Ética no Ato de Matar: Problemas às Margens da Vida (The Ethics of Killing:
Problems at the Margins of Life); revisor Fernando José R. da Rocha; trad. Jônada Techio; 540 p.; 5 seções; 33 caps.; 103
notas; 170 refs.; 25 x 18 x 3,5 cm; enc.; Artmed Editora; Porto Alegre, RS; 2002; páginas 107 a 152, 346 a 354 e 444 a 518.
3. Pessini, Leocir, Distanásia: Até quando Prolongar a Vida?; apres. Leonard M. Martin; revisores Mauricio
B. Leal; & Anoar Jarles Provenzi; 432 p.; 3 partes; 16 caps.; 74 seções; 58 subseções; 26 abrevs.; 169 citações; 56 enus.;
46 siglas; 7 anexos; 6 apênds.; ono.; 26 x 16 x 3 cm; enc.; Edições Loyola; São Paulo, SP; 2001; páginas 143 a 161 e 203
a 221.
4. Vieira, Waldo, Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia 25 tabs;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 941 a 946.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 162.
6. Idem, Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 3 gráfs.; 42 ilus.;
1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev.
e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 163, 277,
292, 322, 326, 449, 516 e 778.
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DISTANCIAMENTO CALCULADO
(CONVIVIOLOGIA)

COSMOÉTICO

I. Conformática
Definologia. O distanciamento calculado cosmoético é o ato ou atitude de a conscin lúcida, homem ou mulher, perceber a necessidade de afastar-se ou limitar o convívio junto a determinadas consciências ou grupos, a fim de preservar a viabilidade e adequado nível de interassistencialidade, rumo à evolução consciencial conjunta.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo distância deriva do idioma Latim, distantia, ―distância; afastamento‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo cálculo procede também do idioma Latim, calculus,
―pedrinha, por serem usadas por pastores para contar ovelhas de rebanhos, guardadas em bolsa;
bolinha de votar‖. Surgiu no Século XVII. A palavra cosmos vem do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização; mundo; universo‖. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo
origina-se do mesmo idioma Grego. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo ética
vem do idioma Latim, ethica, ―ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à Moral‖, e este do
idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Separação consensual evolutiva. 2. Afastamento convivial pró-evolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo cálculo: autocalculismo; calculabilidade; calculação; calculada; calculado; calculador; calculadora; calculante; calcular; calculário; calculável; calculismo; calculista; calculística; calculístico; incalculabilidade; incalculada; incalculado; incalculável; megacalculismo; minicalculismo; ominicalculismo; recalculação; recalculada; recalculado; recalculador; recalculadora; recalculamento;
recalculante; recalcular; recalculável; recálculo.
Neologia. As 3 expressões compostas distanciamento calculado cosmoético, minidistanciamento calculado cosmoético e megadistanciamento calculado cosmoético são neologismos
técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Persistência conviviológica insalubre. 2. Permanência grupal involutiva. 3. Proximidade desorganizada anticosmoética. 4. Relação íntima tumultuada. 5. Convívio baratrosférico aleatório. 6. Insistência relacional anticosmoética. 7. Proximidade imatura
irrefletida.
Estrangeirismologia: a awareness grupal; o modus vivendi evolutivo; o not far away
from you; o approach consciencial favorável; a área non aedificandi como espaço indisponível
para a construção; o to be polite; a atenção ao timing; os gadgets evolutivos intermediando a interação grupocármica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autoposicionamento profilático, cosmoético e evolutivo nas interrelações.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema:  Assistência dispensa proximidade.
Coloquiologia. Eis 11 expressões populares relativas ao tema: 2 passinhos pra frente,
1 passinho pra trás; distante dos olhos, perto do coração; todo cuidado é pouco; casa de
ferreiro, espeto de pau; quando 1 não quer, 2 não brigam; antes calar a mal falar; o ato de sair
de fininho evolutivo; a falta de sentido no quem comeu a carne, deve roer os ossos; a incoerência
no ruim com ele, pior sem ele; o desprendimento do vão-se os anéis, ficam os dedos; a pacificação na ideia os cães ladram e a caravana passa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorresponsabilidade interassistencial; os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene da intercompreensão; os ortopensenes;
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a ortopensenidade; o grafopensene pessoal favorável deixado, oportunizando novos e melhores
encontros; o isolamento pensênico favorecedor da evitação de heterassédio; a contribuição para
o holopensene grupal sadio; a energopensenidade positiva sustentando os posicionamentos
e abordagens interassistenciais; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o abertismo pensênico propiciando as aproximações cosmoéticas; a evitação de manifestações pensênicas nosográficas relativas a membros do grupocarma, impedindo o agravamento das interprisões; os cosmoeticopensenes no discernimento do melhor para todos.
Fatologia: o distanciamento calculado cosmoético; a tarefa adiada, porém não abandonada; a consciência do trabalho inacabado por falta de instrumental, temporariamente indisponível; a tomada de fôlego para retorno futuro, em melhores condições interassistenciais; o foco persistente na manutenção de interações evolutivas; a temporada do plantio e da colheita; o comportamento ético abdicador de embates propiciadores de estupros evolutivos; a prioridade na avaliação do impacto da própria presença, antes de analisar a presença do outro; a ausência de imediatismo nas tarefas interassistenciais autoimpostas; a retirada estratégica antirrusgas; o distanciamento profilático; a decisão firme na evitação de confrontos, conflitos e malestares provenientes
de contatos não edificantes; as prioridades pessoais e evolutivas da vida humana; a escolha do
passo evolutivo constante e seguro, com menor chance de desvios para todos os envolvidos; a opção pela evolução pessoal, consciente da responsabilidade com o menos esclarecido; o benefício
do distanciamento escolhido na intenção de melhoria de todos os envolvidos; a lacuna salutar
e cheia de possibilidades; o aproveitamento do tempo e do distanciamento para a reeducação mútua; o comportamento gentil na percepção do limite do outro; o refinamento de atitudes não contundentes; a sutileza na transpiração da intenção benigna; a sensibilidade na verbalização do necessário e suficiente; o eufemismo cosmoético; o vínculo consciencial preservado pelos autesforços na manutenção do link assistencial; a minidissidência temporária bem intencionada; a libertação da cumplicidade doentia; o sobrepairamento ativo na necessidade de abstenção nas situações
antievolutivas; o vou ali e volto já cosmoético; a diplomacia interpares na abordagem das divergências; a cerimônia; as meias palavras; o pisar em ovos; o cuidado na evitação dos abusos e descuidos com o outro; os bons modos; a educação sustentável; a reação somática, antes de realizar
o efeito esperado; os liames positivos, substituindo os nós cegos; o desapego cosmoético; a postura cosmoética antileniência; a contiguidade consciencial na ausência do contato presencial;
a evitação do comprometimento consciencial coercitivo na opção do convívio interassistencial
cuidadoso; a maxidissidência cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e restaurador do
autequilíbrio; a sinalética energética e parapsíquica pessoal inspirando as abordagens interconscienciais; as energias exteriorizadas à distância; a tenepes; o acesso ao conteúdo intermissivo nas
retrocognições esclarecedoras de interprisões grupocármicas; as exteriorizações de energia na preparação da partida, deixando o grafopensene favorável para os reencontros; o encapsulamento parassanitário na evitação do agravamento de conflitos e na manutenção da viabilidade interassistencial; o amparo extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das minipeças lúcidas funcionantes no Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; o sinergismo vontade firmeintencionalidade sadia; o sinergismo autodiscernimento-autorreflexão.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio de a maior responsabilidade ser do mais lúcido; o princípio da ação e reação; o princípio da convivialidade sadia
viabilizando a evolução grupal; o princípio do máximo respeito ao maior número de consciências.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); a aplicação do código de megafraternidade no convívio interassistencial; a libertação dos
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códigos sociais sectários aprisionadores; a visão ampliada do código pessoal de priorização evolutiva; a adoção dos códigos de diplomacia; o código de exemplarismo pessoal sobrepondo-se às
verbalizações críticas insistentes e infrutíferas.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial priorizada nas interações conscienciais;
o distanciamento grupal avalizado na teoria da inteligência evolutiva (IE); a importância da teoria
ante às demandas práticas assistenciais; a teoria da libertação consciencial; a teoria da autonomia consciencial; a teoria do gargalo evolutivo exigindo esforço e upgrade consciencial.
Tecnologia: a técnica do afastamento consciencial cosmoético prevenindo o agravamento de interprisões; a técnica da escolha evolutiva focada no melhor para todos; a técnica da omissão superavitária; a vivência conviviológica da técnica do binômio admiração-discordância;
a técnica da economia de males; as técnicas de distanciamento propostas por Bertolt Bretch
(18981956).
Voluntariologia: as interações comedidas e parcimoniosas entre os voluntários; o voluntariado calculado a distância.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da
Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: o efeito do exemplarismo a distância; o efeito das exteriorizações energéticas; o efeito do distanciamento na reperspectivação dos fatos; o efeito impactante do afastamento possibilitando a reorganização grupal; os efeitos do distanciamento no upgrade pessoal e retorno ao grupo; os efeitos das autorreflexões nas futuras abordagens ao grupocarma; o efeito da
autodefesa cosmoética na preservação do equilíbrio e ambiente favoráveis à evolução conjunta.
Neossinapsologia: as neossinapses permitindo novas abordagens a situações seculares
e repetidas; as neossinapses possibilitando a conquista da imperturbabilidade; as neossinapses
originadas em momentos de crise; as neossinapses extrapoladoras obtidas na persistência exaustiva do planejamento das abordagens assistenciais.
Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica dando visibilidade a múltiplas experiências das consciências enquanto algoz, vítima, companheiro e amparador do mesmo grupo;
o ciclo da libertação grupocármica gerando novos ciclos de interação grupocármica; o ciclo da
policarmalidade; o ciclo constatação da ineficiência assistencialafastamento calculadoreperspectivaçãoreaproximação.
Binomiologia: o binômio nós cegos patológicosrenovação de possibilidades interassistenciais; o binômio encapsulamentofôrma holopensênica; o binômio assistente-assistido;
o binômio autabnegação cosmoéticaaltruísmo consciencial; o binômio silêncio assistencialcompreensão interassistencial; o binômio passividade alertaatividade; o binômio reconhecimento do algozliberdade consciencial; o binômio evolução grupalmaximecanismo funcionante.
Interaciologia: a visão holobiográfica facilitadora do entendimento da interação grupal;
a interação convivialidade limítrofeganho evolutivo.
Crescendologia: o crescendo desentendimento grupal insalubreinteração grupal salutar; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo conscin aprisionadoraconscin libertária;
o crescendo dúvida razoávelreestruturação de planosrealinhamento de proéxis.
Trinomiologia: o trinômio distanciamento intencionaldesacomodação grupalcrescimento grupocármico; o trinômio foco no completismoevitação de aprisionamento grupocármicomanutenção do alinhamento proexológico; o trinômio prioridade pessoalprioridade grupalprioridade evolutiva; o trinômio ouvir-pensar-calar; o trinômio resíduo gravitantelimpeza
energéticarecomposição holossomática.
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Polinomiologia: o polinômio reconciliaçãointercompreensãointerassistencialidade
libertação grupocármica; o polinômio expressão imaturaautolimitação da expressãoadaptação da comunicaçãoautenticidade cosmoéticaredução de estupros evolutivos.
Antagonismologia: o antagonismo interpresidiário grupocármico / minipeça interassistencial; o antagonismo interassistencialidade compreensível / egoísmo excludente; o antagonismo nós indissolúveis / redes interdependentes grupais; o antagonismo entrosamento aprisionador
/ entrosamento libertário; o antagonismo presença compulsória / ausência opcional; o antagonismo proximidade ociosa / distanciamento produtivo; o antagonismo presença compulsória
antifraterna / presença opcional interassistencial; o antagonismo ausência egoística antiassistencial / presença fraterna interassistencial; o antagonismo separação benéfica / interação maléfica.
Paradoxologia: o paradoxo de a vítima ressentida tornar-se algoz de si mesma; o paradoxo de a evolução consciencial tornar comparsas anticosmoéticos em parceiros cosmoéticos;
o paradoxo de o distanciamento calculado poder trazer ressentimento grupal, mas possibilitar
reajustes; o paradoxo de o objeto de amor ser o mesmo objeto do ódio; o paradoxo de poder
existir maior dificuldade de convivência com quem mais se quer bem; o paradoxo de a libertação
do clã prescindir do distanciamento.
Politicologia: a lucidocracia zelando pelo discernimento em todas as ocasiões de convívio; a democracia na intencionalidade do melhor para todos.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; lei de causa e efeito; a lei do maior
esforço evolutivo.
Filiologia: a comunicofilia; a abertismofilia; a autocriticofilia; a priorofilia; a cosmoeticofilia; a adaptaciofilia; a amparofilia; a autevoluciofilia; a megafraternofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a eleuterofobia; a hipengiofobia; a isolofobia; a sofofobia; a singenesofobia; a soteriofobia.
Sindromologia: a síndrome do bonzinho; o abandono da síndrome de Poliana reperspectivando a visão do grupocarma; a superação da síndrome da mediocridade existencial; a ausência de acomodação aos excessos emocionais, imaturos e manipuladores na síndrome do infantilismo; a anulação da síndrome da vontade débil na persistência rumo à evolução; a superação da
síndrome do estrangeiro na aceitação do papel desempenhado dentro do grupocarma.
Maniologia: a antiegomania permitindo a cosmovisão; a evitação da mania de colocar
panos quente e relevar atitudes anticosmoéticas; a drapetomania; a heterocriticomania prejudicando o convívio.
Mitologia: o mito da paz sem voz; o mito do amor materno incondicional; o mito da
ovelha negra da família; o mito do salvador da pátria.
Holotecologia: a abjuroteca; a aforismoteca; a analiticoteca; a anticonflitoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Abertismologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia. a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Altruismologia; a Amparologia; a Interassistenciologia; a Sociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a parentela; o grupocarma; a prole; a dupla evolutiva; a conscin assistencial.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o maxidissidente coadjutor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o atrator consciencial; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador;
o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o maxidissi-
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dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tocador de obra; o amigo; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a maxidissidente coadjutora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a atratora consciencial;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tocadora de obra; a amiga; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens coparticipans; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens agglutinator; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens mathematicus; o Homo sapiens logicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidistanciamento calculado cosmoético = o afastamento racional
temporário, superficial ou leve de conscins na manutenção da interassistencialidade cosmoética;
megadistanciamento calculado cosmético = o apartamento profundo e duradouro de conscins no
impedimento da ocorrência de interações involutivas e anticosmoéticas.
Culturologia: a cultura da liberdade consciencial proporcionando autonomia à conscin
autodiscernidora decidida rumo à evolução; o abandono da cultura dos dogmas e fechadismos
aprisionadores ao grupocarma.
Tipologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis 40 possíveis analogias entre aparelhos
ou instrumentos de medida intrafísicos e posturas conscienciais a serem desenvolvidas ou implementadas pela conscin, homem ou mulher, visando à percepção da necessidade de adoção do distanciamento calculado cosmoético:
01. Conscin-amplificadora: aumenta os outputs pessoais, após inputs ampliados, visando à melhoria de todos.
02. Conscin-anemômetro: mede a velocidade dos fluxos de acontecimentos e fatos
próprios e grupais.
03. Conscin-aquecedor: disponibiliza calor humano aos componentes grupais e ambientes.
04. Conscin-balança: pondera fatos, atuação pessoal e grupal.
05. Conscin-barômetro: avalia a pressão holopensênica no contexto grupal.
06. Conscin-bateria: armazena a energia e disponibiliza oportunamente.
07. Conscin-biruta: mede a direção e o sentido do contexto grupocármico.
08. Conscin-boia: acompanha o movimento do holopensene grupal e sobrepaira.
09. Conscin-calculadora: age com calculismo cosmoético no contexto grupal.
10. Conscin-coletora: conduz e realiza o transporte de / para o grupo.
11. Conscin-compasso: envolve e abarca todos os componentes do grupo.
12. Conscin-dínamo: abastece o grupo de energia.
13. Conscin-distribuidora: harmoniza os ganhos evolutivos entre os membros do
grupo.
14. Conscin-escalímetro: amplia ou reduz a própria atuação, adequando às necessidades das escalas grupais.
15. Conscin-frequencímetro: mede e fica atenta à frequência dos sinais periódicos grupais dados ou apresentados.
16. Conscin-geladeira: conserva e previne a deterioração evolutiva do grupo.
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17. Conscin-fusível: interrompe a dinâmica quando necessário para prevenir maiores
danos.
18. Conscin-galvanômetro: avalia as diferenças de potencial entre os elementos do
grupo.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Conscin-guindaste: sustenta e dá suporte ao contexto grupal.
Conscin-manômetro: mede os fluxos pensênicos de / para o grupo.
Conscin-microprocessadora: processa as informações do / para o grupo.
Conscin-microscópio: esmiúça a pesquisa pessoal relativa ao grupo.
Conscin-motor: colabora para o movimento grupocármico evolutivo.
Conscin-odômetro: mede a distância percorrida, grupal e pessoal.
Conscin-ohmímetro: mede a resistência grupal às correntes neofílicas renovadoras.
Conscin-osciloscópio: mede a oscilação de fatos, atitudes e comportamentos.
Conscin-oxímetro: mede a saturação do oxigênio pessoal e grupal.
Conscin-pirômetro: mede a irradiação térmica no grupo.
Conscin-régua: mede a proximidade entre elementos do grupo e a própria posição

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
30.
40.

Conscin-relógio: mede o timing próprio e grupal.
Conscin-sensor: mede as alterações grupais e alarma para providências.
Conscin-sextante: mede o autoposicionamento para corrigir erros de navegação.
Cosncin-telescópio: observa com distanciamento para melhor avaliar o grupo.
Conscin-transistor: controla e amplifica os fluxos do holopensene grupal.
Conscin-termômetro: mede o aquecimento no contexto das interações.
Conscin-termostato: aciona mecanismos necessários à intervenção grupal.
Conscin-transferidor: escolhe o melhor ângulo para atuação no contexto grupal.
Conscin-válvula: regula os fluxos pensênicos pessoais no contexto grupal.
Conscin-velocímetro: atenta à variação da velocidade das trocas pensências.
Conscin-voltímetro: mede a tensão energética no circuito grupal.

neste.

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o distanciamento calculado cosmoético, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Assistenciologia grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
05. Demissionário antievolutivo: Autorregressiologia; Nosográfico.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
10. Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Maxidissidente coadjutor: Evoluciologia; Homeostático.
12. Medida justa: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Papel social: Sociologia; Neutro.
14. Recato evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Senso de perspectiva: Cosmovisiologia; Neutro.

Enciclopédia da Conscienciologia

8840

O DISTANCIAMENTO CALCULADO COSMOÉTICO EVIDENCIA ADOÇÃO DE RESPEITO ÀS DIFERENÇAS EVOLUTIVAS, ENFATIZANDO AUTODESENVOLVIMENTO TEÁTICO
NA VIVÊNCIA PLENA DA INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já precisou lançar mão de distanciamento calculado cosmoético para manutenção do vínculo interassistencial com conscins do grupocarma? Elaborou estratégias cosmoéticas, utilizando o autodiscernimento?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro; pref. Waldo Vieira; revisoras Ana Bonfim; et al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia;
1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 4 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 webgrafias;
2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 23.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 258.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 10ª
Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas
374, 381 e 384.
Webgrafia Específica:
1. Rodrigues, Márcia Regina; Traços Épico-brechtianos na Dramaturgia Portuguesa: O Render dos Heróis,
de Cardoso Pires, e felizmente há Luar!; de Sttau Monteiro; 148 p.; 4 caps.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 website; 104 refs.; 21
x 12 cm; Editora UNESP; São Paulo, SP; 2010; ISBN 978-85-7983-114-0; páginas 49 a 52; disponível em: <http://static.
scielo.org/scielobooks/dmxrg/pdf/rodrigues-9788579831140.pdf.>; acesso em: 22.03.15; 22h46.

M. M. F.
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DISTOPIA SOCIAL
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A distopia social é o lugar ou Socin considerados indesejáveis pelo exercício da prospectiva sombria, onde tudo tende a ser negativo, desumano, pesadelar, desesperante,
desconectado, anômalo, ectópico, sórdido, degradado, opressivo, superpopuloso e totalitariamente
controlado por tecnologias privadoras da qualidade de vida.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo dis vem do idioma Grego, dys, ―dificuldade; perturbação; enfraquecimento; falta; privação‖. O elemento de composição topia deriva também do idioma Grego,
topos, ―lugar‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. John
Stuart Mill (1806–1873) utilizou pela primeira vez o vocábulo distopia, no final do Século XIX,
enquanto sinônimo do termo cacotopia, criado, antes, por Jeremy Bentham (1748–1832). A palavra distopia surgiu, no idioma Português, em 1926. O termo social procede do idioma Latim, socialis, ―relativo aos aliados; de aliado; feito para a sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal‖.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Antiutopia social; cacotopia social. 02. Ectopia social; heterotopia
social. 03. Anomalia social. 04. Caos social. 05. Desastre social. 06. Deslocamento social;
desorganização social. 07. Condições sociais fora do lugar. 08. Socin anticosmoética. 09.
Ameaça social. 10. Inferno na Terra.
Neologia. As duas expressões compostas distopia social regional e distopia social geral
são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 01. Eutopia. 02. Utopia. 03. Homeostasia social. 04. Condições sociais ajustadas. 05. Organização social. 06. Socin cosmoética. 07. Segurança social. 08. Paraíso
na Terra. 09. Convívio pacífico. 10. Convivência produtiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à sociabilidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a distopia social; os sinais da distopia social; a distopia nacional; a autoconsciencialidade social; a autoconsciencialidade política; a vida comunitária; a existência gregária;
a defesa social; a subversão; a politicagem; a politicalha; o mundo distópico; a violência social;
a insegurança social; a insegurança institucional; o autoritarismo; o totalitarismo; os mecanismos
de opressão; a heterocorrupção generalizada; a degradação social; a anarquia; a guerra civil.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Tecnologia: as técnicas de controle social.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos.
Efeitologia: os efeitos perniciosos da anomia.
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Crescendologia: o crescendo paz-progresso; o crescendo capitalismo–socialismo cosmoético.
Antagonismologia: o antagonismo utopia / distopia social.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis modernas democráticas.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a conviviofobia.
Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Politicologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia;
a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Ontologia; a Axiologia; a Evoluciologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens conviviologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: distopia social regional = a incidente apenas sobre certa província do Estado; distopia social geral = a incidente sobre todo o Estado.
Culturologia: a cultura da Civilizaciologia.
Sociopatia. Sob o enfoque da Experimentologia, eis, na ordem alfabética dos temas, 10
sinais sociopáticos evidentes da instalação da anomia gradativa no Estado – por exemplo, realidade no Brasil em abril de 2004 –, a base do surgimento urbi et orbi da síndrome da insegurança:
01. Abusos. A demonstração desabusada de força e poder dos marginais fazendo buracos de balas nos prédios governamentais, empregando armas mais poderosas em comparação com
as da polícia e serviços de segurança oficiais. As lutas dos impotentes revólveres legais contra as
poderosas bazucas ilegais matraqueadas diariamente pelas mídias.
02. Armas. O aumento, além de 100%, na década, dos crimes cometidos e da violência
urbana com armas de fogo, acima das estatísticas dos acidentes de trânsito, a partir de múltiplas
incompetências, com os petardos atravessando fronteiras, paredes, e os marginais fazendo reféns
até nas praças gradeadas e nos espaços públicos inseguros.
03. Arsenais. O exército leniente entregando, inerme, as armas pesadas, incluindo granadas e minas terrestres, aos assaltantes, capazes de invadir repetidamente os arsenais, paióis,
quartéis e instalações militares, considerados de segurança duradoura, máxima, pelos ingênuos,
displicentes e ineptos.
04. Balas. As balas perdidas em todos os bairros da metrópole matando civis, mulheres,
crianças e idosos indefesos, coagidos e refugiados em casa, tentando dormir, sob o fogo amigo
doméstico e desorientado do morticínio a varejo.
05. Bunkers. A febre da instalação de bunkers subterrâneos, shelters, panic rooms, paredes de concreto, portas de aço e armações de arames farpados nas residências, de modo generali-
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zado, pelo povo sem confiança nas autoridades, no poder constituído e na segurança pública, ansiando, sem esperança, por encontrar zonas de paz, anistia, armistício, trégua e cessar-fogo.
06. Máfias. As máfias, em geral acumpliciadas entre si, dividindo os territórios sem lei,
as favelas e os arrabaldes, desenvolvendo melhor o crime organizado em contraste com o Estado
desorganizado do governo bicéfalo, ou tricéfalo (Brasília; Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, MST; narcoterroristas, por exemplo, Primeiro Comando da Capital, PCC), dividido
com os aventureiros.
07. Quadrilhas. A polícia mancomunada com os marginais articulando a formação de
quadrilhas a partir da dupla policial infradotado–bandido superdotado com fogo real em tempo real.
08. Rede. Os magistrados venais, comprados pelos narcotraficantes com chicanas e maracutaias mil, firmando a sólida rede da cultura da impunidade na Socin patológica.
09. Síndrome. O espraiamento gradativo da sensação do pré-desastre, da pré-anomia ou
do pré-caos em toda parte, fixando a síndrome da insegurança ante os arrastões dos bandidos nacionais e internacionais, constituindo os bondes da marginália.
10. Teimosia. A guerra civil iniciada sem aviso prévio, teimosamente não admitida pelas forças armadas ineficazes, conservando as tropas dormindo nos quartéis, apesar do barulho
das balas traçantes nos céus das favelas e dos condomínios dos bairros chiques.
Ideologia. Sob a ótica da Parassociologia, a distopia social foi utilizada para combater
a ideologia comunista, retratada através da política com situações críticas decorrentes do país dominado por governos totalitários.
Pornografia. Dentro do universo da Sexossomatologia, as críticas à pornografia fundamentam distopias na questão do sexo rápido, ou fast sex, ao modo de fast food.
Degradação. Na pesquisa da Parageografologia, os subúrbios, o terceiro mundo, as favelas, o desflorestamento, as megalópoles poluidoras e os ambientes humanos de degradação são
evidências da distopia social.
Egoísmo. Pelos critérios da Cosmoeticologia, a distopia social nasce e se desenvolve nas
Socins dominadas pelos princípios do egoísmo, onde o interesse pessoal está acima de tudo e os
outros são vistos somente enquanto meios para atingir tais interesses, com a ausência completa da
megafraternidade.
Belicismo. No contexto da Conscienciocentrologia, o terrorismo, a guerra antiterror
e outras manifestações do belicismo são fatores desencadeantes das distopias sociais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a distopia social, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
03. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
04. Dependência indireta: Conviviologia; Neutro.
05. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
06. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
08. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
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A DISTOPIA SOCIAL DESENCADEIA CRISES – PESSOAL,
GRUPAL, ECONÔMICA – EM BASES HUMANAS, EQUIVALENTES ÀS RECICLAGENS EXISTENCIAIS FORÇADAS
E INSTANTÂNEAS, OU ÀS CRISES DE CRESCIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, enfrenta algum efeito de distopia social onde
mora? Você dá a própria contribuição para diminuir o problema?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 873 a 875.
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DISTORÇÃO COGNITIVA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A distorção cognitiva é o ato ou efeito de distorcer, deformar e alterar
a forma ou outras características estruturais das ideias malapreendidas e veiculadas, dentro do
universo comunicativo da desinformação e da anticosmoética.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo distorção vem do idioma Latim, distortio, ―torcedura; contorção; torcimento‖, e este do verbo distorquere, ―voltar para 1 ou outro lado‖. Apareceu no Século
XIX. O termo cognitivo deriva também do idioma Latim, cognitum, supino de cognoscere, ―conhecer‖. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 01. Distorção informativa. 02. Distorção comunicativa. 03. Desvirtuamento ideativo. 04. Infidelidade informacional. 05. Adulteração cognitiva; deformidade ideativa.
06. Desinformação. 07. Heterassédio intelectual; torcedura intelectiva. 08. Malabarismo mental.
09. Corrupção mentalsomática. 10. Deturpação cognitiva; viciação ideativa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo distorção:
distorcedor; distorcedora; distorcer; distorcida; distorcido; megadistorção; minidistorção.
Neologia. As 3 expressões compostas distorção cognitiva, distorção cognitiva inconsciente e distorção cognitiva proposital são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Retidão cognitiva. 02. Incorrupção cognitiva. 03. Invulnerabilidade cognitiva. 04. Coerência lógica. 05. Ajuizamento racional. 06. Interpretação acurada. 07. Informação honesta. 08. Fidelidade informacional. 09. Destorção cognitiva. 10. Tarefa do esclarecimento.
Estrangeirismologia: o traduttore traditore; os excessos espúrios nos conteúdos da Internet; os Blogs; o Orkut.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à acuidade cosmoética da autocognição.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Desconhecimento: realidade onipresente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os patopensenes; a patopensenidade; os retropensenes; os xenopensenes; as distorções autopensênicas.
Fatologia: a distorção cognitiva; a distorção da lógica; a distorção cognitiva inconsciente; a distorção involuntária; a distorção cognitiva proposital; a distorção dos fatos; os atos falhados; o juízo inapropriado; as incongruências; a protoconsciencialidade; a infidelidade intencional;
as convicções delirantes; os autorreforços patológicos; as distorções historiográficas; as ideias paralisantes; os pensamentos automáticos; as distorções políticas; o antidiscernimento pessoal; o fato de quem conta 1 conto aumentar 1 ponto; os equívocos; os factoides; as invencionices; a malinterpretação; a antinformação; a malinformação; a perinformação; a seminformação; a subinformação; a desinformação; a antinotícia; as contradições; as ilogicidades; as pseudologicidades;
a poluição informativa; as tendenciosidades; as omissões deficitárias; as injustiças; os pertúrbios;
as jumentadas; os sofismas; as falácias; as chicanas; o subcérebro protorreptiliano; o terrorismo
informacional; a infidedignidade; a monovisão amaurótica; os plagiatos da forma; os plagiatos de
conteúdo; o imperativo racional da consulta às obras originais; a importância da Lexicologia e da
Enciclopediologia; os serviços de espionagem; as propagandas governamentais; os trabalhos da
camuflagem entre os países; as atuações anticosmoéticas dos patrulheiros ideológicos; o lobismo
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da contrainformação; a imprensa marrom; a interiorose; a Era da Omninformação; as consultas
imperativas a múltiplas fontes; o consenso racional; a terapia cognitiva; a Consciencioterapia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os heterassédios;
as cunhas mentais; o Ignorantismo; a parabulia; a paramnésia.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio racional de não ir contra os fatos;
o princípio da razão suficiente.
Codigologia: os códigos de Ética Profissional.
Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva.
Tecnologia: a técnica comunicativa das 50 vezes mais; a técnica de pesquisa da consulta a 50 dicionários; a técnica do detalhismo; a técnica da evitação dos falsos conceitos; a técnica
da incorruptibilidade da imaginação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Efeitologia: o efeito dominó da inverdade.
Enumerologia: os discursos; os briefings; as entrevistas; os relatórios; os artigos; as reportagens; os livros.
Binomiologia: o binômio patológico superstições-apriorismos; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio fato-versão.
Interaciologia: a interação preconcepção-precipitação; a interação pensamento-emoção.
Crescendologia: o crescendo fato jornalístico–fato político–fato jurídico; o crescendo
patológico omissão-distorção-inverdade.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo.
Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo erro / acerto.
Politicologia: a asnocracia; a mafiocracia; a corruptocracia.
Legislogia: a lei da mordaça.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome depressiva; a síndrome da distorção imaginativa intencional;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da catástrofe iminente; a síndrome do pânico;
a síndrome da mediocrização.
Mitologia: os megamitos.
Holotecologia: a comunicoteca; a pseudoteca; a absurdoteca; a psicopatoteca; a nosoteca; a cinismoteca; a cinemateca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Desviologia; a Comunicologia;
a Politicologia; a Interprisiologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Heterassediologia; a Cosmoeticologia; a Sociossemiótica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; as conseneres; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a camarilha da malinformação; o minidissidente ideológico.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o vendilhão de palavras; o lavador de cérebros; o desviacionista; o desvirtuador; o distorcedor; o megamentiroso;
o apologista da distorção; o teoricão; o apriorota; o lobista.
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Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a vendilhona de palavras; a lavadora de cérebros; a desviacionista; a desvirtuadora; a distorcedora; a megamentirosa;
a apologista da distorção; a teoricona; a apriorota; a lobista.
Hominologia: o Homo sapiens distortor; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens
meganosographus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens
barathrosphericus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens incommunicabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: distorção cognitiva inconsciente = a infidelidade informacional gerada
por ignorância, apedeutismo e achismo; distorção cognitiva proposital = a campanha orquestrada
movimentando múltiplos recursos de desinformação ao modo da aplicada por George W. Bush
(1946–) para invadir o Iraque.
Culturologia: a cultura da impunidade.
Taxologia. À luz da Psicopatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 padrões
defeituosos de pensamento ou distorções cognitivas, depressoras, mais comuns:
01. Abordagem eletronótica.
02. Anti-Hermenêutica.
03. Atitude deveria.
04. Autestigmatização.
05. Desqualificação do positivo.
06. Erro oracular.
07. Etiquetação errada.
08. Leitura mental.
09. Pensamento tudo-ou-nada.
10. Precipitação cognitiva.
11. Preguicite.
12. Pulo para as conclusões.
13. Raciocínio emocional.
14. Rotulação.
15. Sinistrose cristalizada.
16. Supergeneralização.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a distorção cognitiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
04. Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
05. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
06. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
07. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
08. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
09. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Jornalismo marrom: Comunicologia; Nosográfico.
11. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
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12. Via expressa do pensamento: Comunicologia; Homeostático.

AS DISTORÇÕES COGNITIVAS POR APEDEUTISMO, POR
MALINTENCIONALIDADE E OUTRAS CAUSAS, CAMPEIAM
NO UNIVERSO DE COMUNICAÇÃO DA INTERNET EM TODAS AS ÁREAS, ATINGINDO A HUMANIDADE INTEIRA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já foi vítima da distorção cognitiva? Quais são
as providências profiláticas, tomadas por você, para evitar os desvirtuamentos comunicativos?
Bibliografia Específica:
1. Folha de S. Paulo; Redação; Governo Bush fez 935 Declarações Falsas de 2001 a 2003, diz Estudo; 259
Mentiras de Bush; Jornal; Diário; Ano 87; N. 28.785; Seção: Mundo / Mentira; 1 estatística; 1 gráf.; São Paulo, SP;
24.01.08; primeira página, chamada, e A 14.
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DISTORÇÃO COMUNICATIVA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A distorção comunicativa é o conjunto de ações incorretas, alteradas, deformadas, desvirtuadas, modificadas, deslocadas, falseadas, inconscientes ou conscientes, ocorridas na comunicação, verbal ou não verbal, entre duas ou mais conscins, gerando ciclo de incompreensões ou retroalimentação pensênica equivocada, devido a erro de confor na transmissão
e / ou anomalias na recepção da informação, podendo levar a conflitos e rupturas interrelacionais
passageiros ou cronicificados.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo distorção vem do idioma Latim, distortio, ―torcedura; contorção; torcimento‖, e este do verbo distorquere, ―voltar para um e para outro lado‖. Apareceu no
Século XIX. O termo comunicativa procede do mesmo idioma Latim, communicativus, ―próprio
para comunicar; comunicativo‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Distorção da comunicação. 02. Deturpação comunicativa. 03. Corrupção da comunicação. 04. Confusionismo comunicativo. 05. Entropia comunicativa. 06. Perturbação comunicativa. 07. Distúrbio na comunicação. 08. Erro comunicativo. 09. Falha comunicativa. 10. Ruído comunicativo.
Neologia. As duas expressões compostas minidistorção comunicativa e megadistorção
comunicativa são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Assertividade comunicativa. 2. Coerência comunicativa. 3. Fidedignidade comunicativa. 4. Fidelidade da comunicação. 5. Acurácia comunicativa. 6. Clareza
comunicativa. 7. Retilinearidade comunicativa.
Estrangeirismologia: as communication faults; o feedback error; o weak profile; o misinterpretation alimentando o círculo vicioso da distorção comunicativa; o desenvolvimento das
communication skills.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à habilidade comunicativa.
Coloquiologia: o ato de se fazer de morto para ganhar sapato novo; a justificativa espúria isso é para o seu bem; o entendimento da máxima quando 1 não quer 2 não brigam.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das interrelações humanas; os autopensenes; a autopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade;
os heteropensenes; a heteropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes;
a nosopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade.
Fatologia: a distorção comunicativa; a ruptura temporária das interrelações; a ruptura
das interrelações durante anos; a ruptura das interrelações durando décadas; o abalo nas interrelações por vidas; a ressaca moral; o autassédio dificultando o autodiscernimento; a intencionalidade
eivada de falsidade; o megafoco da questão; a dificuldade em querer bem; a dificuldade de empatia; o desejo de domínio sobre outra consciência; a competição pelo poder; a manipulação visando
poder; a manipulação através dos conteúdos emocionais; a chantagem emocional; a manipulação
pela esquiva do diálogo; a sedução para evitar a objeção; o diálogo carregado de energias bélicas;
a submissão a outrem em troca de ganhos secundários; o acumpliciamento; o falso malentendido
com a finalidade de manejar a comunicação; a postura impositiva objetivando desmotivar a contrargumentação; o ―vencer sem convencer‖; a falta de percepção dos construtos da dupla emissor-receptor; a malícia de pretextar palavras não pronunciadas, distorcendo o realmente dito; o paradigma pessoal apriorístico, dificultando o entendimento; os filtros pessoais; a variação da ―cor da
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lente‖, de acordo com a conveniência pessoal, na abordagem do mesmo assunto; a conduta de ―ter
1 peso e duas medidas‖; a escuta seletiva; os mecanismos de defesa do ego interferindo na interação; a resistência em abrir mão de posições mesmo diante de argumentos embasados; a imposição
pelo levantar da voz; a falácia; a puxada de tapete; o antagonismo à evolução do outro; os distúrbios comunicativos em Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o isolamento voluntário; o isolamento compulsório; o desvio da proéxis como resultado da distorção comunicativa; a dissidência
do vínculo libertário; a atuação astuta visando levar o outro a decisões favorecedoras dos próprios
interesses; a omissão de pensenes verbalizados na tentativa de esquivar-se do diálogo; a depreciação do outro; a negação da existência do outro; a desqualificação do outro pela fala ―você não disse isso‖; a vitimização manipuladora; a carência de posicionamento pessoal; a comunicação dubia; o duplo sentido nas palavras; a dupla interpretação insinuada; o olhar atravessado; o ato de
―virar as costas‖; o posicionamento de não fazer só para contrariar; a condição de não suportar
ver o outro bem; a leitura gestual contradizendo a leitura verbal.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a distorção
comunicativa extrafísica; a distorção comunicativa energética; a distorção comunicativa multidimensional; as energias conscienciais (ECs) intrusivas; o heterassédio extrafísico; a leitura energética contradizendo a leitura verbal; o distúrbio energético passageiro; o distúrbio energético duradouro; o distúrbio energético cronicificado; a ressaca energética; a doação energética inconsciente; a manutenção consciente do doador energético inconsciente; a energia de conflito da consciência belicista; a consciência energívora; os desafetos das existências passadas influenciando a vida
presente; os acoplamentos energéticos defasadores; a ausência da desassim profilática; a falta de
equilíbrio homeostático; a inabilidade em fazer a leitura energética do ambiente como fator dificultador do entendimento multidimensional da comunicação; a inaptidão na leitura das energias
conscienciais pelos envolvidos na comunicação; a falha na aplicação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inépcia para colocar em prática os potenciais parapsíquicos úteis na comunicação interdimensional; a ineficiência em utilizar a retrocognição para o reconhecimento das
consciências multimilenares; a incapacidade de identificar a personalidade consecutiva no contexto das interrelações; as repetições dos erros do passado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intencionalidade-comunicatividade.
Principiologia: o princípio da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) orientando os reencontros
gruporcármicos; o princípio das reconciliações assistenciais evolutivas nos reencontros na vida
atual; a inadmissão do princípio da comunicação gerando conflito nas interrelações; o princípio
da empatia nas interrelações.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica da assim-desassim; a técnica da escuta assistencial; a técnica do
diálogo desassediante; a técnica do morde-assopra; a técnica de viver em grupo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito do feedback negativo reforçando as relações conflituosas.
Ciclologia: o ciclo psicossoma-energossoma-soma atuando nas respostas emocionais-instintivas; o ciclo distorção-mágoa-agressão-ressentimento retroalimentando a comunicação
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doentia; o ciclo umbilicochacra-laringochacra das respostas reativas; o ciclo patológico do falar
sem pensar.
Enumerologia: o malentendido; a inveja; a intriga; a fofoca; o ressentimento; o ato falho; a chicana.
Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio intenção-ação.
Interaciologia: a interação emissão-recepção; a interação vítima-algoz; a interação autoritarismo-submissão; a interação sádico-masoquista; a interação agressor-agredido; a interação dominador-dominado; a interação desvirtuador-incompreendido; a interação sedutor-seduzido; a interação altruísta-egoísta; a interação extrovertido-tímido; a interação autestima–baixa
autestima; a interação conscin lúcida–conscin obnubilada.
Crescendologia: o crescendo mantenedor da comunicação distorcida falar–escutar–não
compreender–retrucar.
Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia.
Antagonismologia: o antagonismo heterataque verbal / heterotares verbal; o antagonismo discurso emocional / discurso mentalsomático; o antagonismo linguagem denotativa / linguagem conotativa.
Paradoxologia: o paradoxo da tares pelo silêncio cosmoético.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica, pela qual ninguém perde ninguém,
no contexto multiexistencial; a lei da afinidade; a lei da ação e reação; a lei da causa e efeito;
a lei do mais esperto; a lei de Gérson; a lei do mais forte.
Fobiologia: a conviviofobia; a afefobia; a antropofobia; a lalofobia; a monofobia; a humilhofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de burnout; a síndrome de Asperger; a síndrome de Estocolmo; a síndrome do salvador; a síndrome de Peter-Pan;
a síndrome do narcisismo; a síndrome de Poliana.
Holotecologia: a pensenoteca; a nosoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a controversioteca; a dialogoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conviviologia; a Coloquiologia; a Debatologia; a Sociologia; a Grupocarmologia; a Conflitologia; a Desassediologia; a Intencionologia;
a Ortopensenologia; a Mentirologia; a Verbaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin obnubilada; a conscin eletronótica; a conscin alheada; a conscin
instintiva; a conscin energívora; a conscin reativa; a conscin baratrosférica; a conscin antitarística;
a conscin anticosmoética.
Masculinologia: o distorcedor; o pré-serenão vulgar belicista; o manipulador; o dissimulador; o assediador; o desvirtuador; o deformador; o antinterativo; o anticomunicativo; o equivocado; o confuso; o anticomunicante; o conflitivo.
Femininologia: a distorcedora; a pré-serenona vulgar belicista; a manipuladora; a dissimuladora; a assediadora; a desvirtuadora; a deformadora; a antinterativa; a anticomunicativa;
a equivocada; a confusa; a anticomunicante; a conflitiva.
Hominologia: o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens nocivus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens
anticosmoethicus; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens mentiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidistorção comunicativa = o pequeno malentendido; megadistorção
comunicativa = a ruptura persistente de relacionamento interpessoal.
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Culturologia: a cultura da subjugação; a cultura do estar sempre certo e o outro sempre errado; a cultura de “não abrir mão” da própria forma de pensar; a cultura de “não dar
o braço a torcer”; a cultura da incompreensão; a cultura dos paradoxos culturais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a distorção comunicativa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arrogância: Parassociologia; Nosográfico.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
04. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
05. Comorbidade: Parapatologia; Nosográfico.
06. Comunicação lacunada: Comunicologia; Nosográfico.
07. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
08. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
09. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
10. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
11. Intersubjetividade: Conviviologia; Neutro.
12. Orgulho: Psicossomatologia; Nosográfico.
13. Paradoxo da autodissimulação: Cosmoeticologia; Nosográfico.
14. Paradoxo da esperteza: Cosmoeticologia; Nosográfico.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.

A DISTORÇÃO COMUNICATIVA É FATOR CONDICIONANTE
DO ADOECIMENTO DAS INTERRELAÇÕES, GERANDO MEGACONFLITOS EXISTENCIAIS E RUPTURAS PERSISTENTES
ENTRE CONSCIÊNCIAS COMPASSAGEIRAS EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o poder das palavras? Percebe-se mais
emissor ou receptor de distorções comunicativas? Quais condutas profiláticas utiliza para evitar
as distorções da própria comunicação interpessoal?
Bibliografia Específica:
1. Penteado, José Roberto Whitaker; A Técnica da Comunicação Humana; revisora Marleine Paula Marcondes e Ferreira de Toledo; XXV + 470 p.; 11 caps.; 2 E-mails; 40 enus.; 2 minicurrículos; 3 tabs.; 11 websites; 7 filmes;
176 refs.; 1 apênd.; 23 x 16 cm; br.; alf.; ono.; 14ª Ed. rev. e amp.; Editora Cengage Learning; São Paulo, SP; 2012; páginas 1 a 26, 69 a 75, 111 a 135, 163 a 285 e 361 a 401.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
152 a 171.
3. Weil, Pierre; & Tompakow, Roland; O Corpo Fala: A Linguagem Silenciosa da Comunicação não Verbal; 288 p.; 314 ilus.; 2 microbiografias; 1 website; 21 x 14 cm; br.; 59ª Ed.; Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2005; páginas
15 a 278.

R. M. R.
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DISTORÇÃO MNEMÔNICA
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A distorção mnemônica é o ato ou efeito de distorcer, deformar, alterar ou
mutilar a forma, ou outras características estruturais, das retenções da memória pessoal, dentro do
universo cognitivo da consciência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo distorção deriva do idioma Latim, distortio, ―torcedura; contorção;
torcimento‖, de distorquere, ―voltar para 1 ou outro lado‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo
mnemônico vem do idioma Grego, mnemonikós, ―de, ou relativo à memória; que se refere ao uso
da memória‖. Apareceu também no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Malentendido mnemônico; memória congelada. 02. Automemória
incorreta. 03. Dissonância mnemônica; distorção cognitiva. 04. Desvirtuamento mnemônico.
05. Infidedignidade mnemônica. 06. Adulteração cognitiva. 07. Deformidade ideativa. 08. Torcedura mnemônica. 09. Corrupção mentalsomática. 10. Desmemória eventual; dismnesia; dismnésia; superesquecimento.
Neologia. As 4 expressões compostas distorção mnemônica, distorção mnemônica mínima, distorção mnemônica média e distorção mnemônica máxima são neologismos técnicos da
Mnemossomatologia.
Antonimologia: 01. Correção mnemônica. 02. Automemória correta. 03. Automemória honesta. 04. Fidelidade mnemônica. 05. Correção cognitiva. 06. Mnemotécnica pessoal.
07. Rememoração básica. 08. Polimemória. 09. Supermemória. 10. Lisura cognitiva.
Estrangeirismologia: a falta do follow up no acompanhamento da vida dos amigos;
o Retrocognitarium; o lapsus memoriae; a mentis defatigatio; a memória RAM pessoal com tilt;
a fuga da inconvenient truth; a web of illusions.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à memória pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Memória:
espelho deformante.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomemória; os patopensenes; a patopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; as distorções mnemopensênicas; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: a distorção mnemônica; a memória distorcida; os juízos heterocríticos distorcidos em função da falta de informações corretas; a conscin aprisionada às imagens peremptas;
a memória nominativa; a memória quanto aos fatos; a distorção mnemônica inconsciente; a distorção mnemônica involuntária; a protoconsciencialidade; o antidiscernimento pessoal; os equívocos; a antinformação; a malinformação; a perinformação; a seminformação; a subinformação;
a desinformação; as contradições; as ilogicidades; as pseudologicidades; as omissões deficitárias;
o subcérebro protorreptiliano; a paramnésia; a influência da Cronêmica, ou o passar das décadas,
na geração das distorções mnemônicas; a influência da Proxêmica ou o distanciamento físico
e comunicativo, interpessoal, na geração das distorções mnemônicas; a interpretação errônea dos
fatos provocada por suposições antigas e ultrapassadas; o fato de as pessoas mudarem as convicções e os posicionamentos; a falta da inclusão da reciclagem existencial (recéxis) alheia, ignorada, na avaliação das vidas e posicionamentos dos parentes e amigos; a dessoma da conscin levando consigo os malentendidos quanto às pessoas distanciadas do círculo de relações sociais; as
lembranças nebulosas e difusas; as formas pelas quais as mesmas ganham estatuto de fatos; o pas-
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sado acessível por meio de seleção; a imagem congelada do passado não correspondente à realidade atual; a reatualização compulsória; a despedida da criança a ser aceita, agora, na condição de
filho adulto; a memória autobiográfica; as melexes geradas pelas distorções mnemônicas; os reencontros intrafísicos depois de décadas; as desatualizações dos fatos pessoais e grupais; as deturpações das reevocações; a deturpação das reminiscências; as interpretações errôneas dos fatos devido às seminformações; os jubileus acadêmicos como fatores de esclarecimentos históricos interpessoais; a força do autodiscernimento etológico na eliminação das distorções mnemônicas; a família nuclear; a família consciencial; a imagem não atualizada do parente; a relevância do poder
da memória pessoal correta.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os reencontros extrafísicos, pós-dessomáticos, no período da intermissão, como elementos esclarecedores das realidades entre as consciências afins.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: a mnemotécnica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: a distorção da paramnésia; a distorção da lógica; a distorção da realidade; a distorção da verdade; a distorção dos fatos; a distorção dos informes; a distorção dos autopensenes.
Binomiologia: o binômio Mnemotécnica-Etologia; o binômio Mnemotécnica-Sociologia; o binômio mãe–filho adulto; o binômio pai–filho adulto; o binômio distorção mnemônica
pessoal–distorção mnemônica grupal; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio fato-versão;
o binômio objetividade-subjetividade.
Interaciologia: a interação memória-emoção.
Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo.
Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
Antagonismologia: o antagonismo memória / hipomnésia; o antagonismo erro / correção; o antagonismo modelo preexistente / neomodelo; o antagonismo memória / autodiscernimento.
Filiologia: a mnemofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da falsa memória (pseudomnésia); a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a holomnemoteca; a nosoteca; a retrocognoteca; a historioteca; a apriorismoteca; a gerontoteca; a documentoteca.
Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Desviologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia;
a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; as conseneres; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o desviacionista;
o desvirtuador; o distorcedor; o apologista da distorção; o imigrante.
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Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a desviacionista;
a desvirtuadora; a distorcedora; a apologista da distorção; a imigrante.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens turbatus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens incommunicabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: distorção mnemônica mínima = a da conscin vítima de brancos mentais
eventualmente; distorção mnemônica média = a da conscin vítima da hipomnésia cronicificada;
distorção mnemônica máxima = a da conscin vítima da demência senil ou do mal de Alzheimer.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a distorção mnemônica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
02. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
03. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
05. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
06. Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
07. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
08. Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
09. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
10. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO PATOLÓGICA DA DISTORÇÃO MNEMÔNICA
PODE AFETAR, DE MODO MAIS PROFUNDO, TODA
CONSCIN VIVENDO INDIFERENTE AO CULTIVO SADIO
DA MEMÓRIA BÁSICA, DIUTURNA, DE TODO MOMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva a memória a fim de evitar as distorções
mnemônicas? Você emprega alguma técnica ou medicamento coadjutor da saúde mnemônica?
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DISTORÇÃO PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A distorção parapsíquica é o ato ou efeito de distorcer, deformar e alterar
a forma ou outras características estruturais das vivências paraperceptivas malinterpretadas, empregadas e veiculadas no universo comunicativo da desinformação e da anticosmoética.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo distorção deriva do idioma Latim, distortio, ―torcedura; contorção;
torcimento‖, e este do verbo distorquere, ―voltar para 1 ou outro lado‖. Apareceu no Século XIX.
O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além
de‖. O vocábulo psíquico provém igualmente do idioma Grego, psykhikós, ―relativo ao sopro,
à vida, aos seres vivos, à alma‖, de psykhé, ―alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 01. Distorção paraperceptiva. 02. Distorção extrassensorial. 03. Desvirtuamento parapsíquico deliberado. 04. Infidelidade paraperceptiva. 05. Adulteração paracognitiva. 06. Deformidade parapsíquica; dissonância paraperceptiva. 07. Autassédio paraperceptivo. 08. Torcedura parapsíquica. 09. Farsa paraperceptiva; mistificação parapsíquica.
10. Deturpação paraperceptiva.
Neologia. As 3 expressões compostas distorção parapsíquica, distorção parapsíquica
inconsciente e distorção parapsíquica proposital são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 01. Retidão paracognitiva. 02. Incorrupção parapsíquica. 03. Invulnerabilidade parapsíquica. 04. Paracoerência lógica. 05. Ajuizamento extrassensorial. 06. Interpretação parapsíquica acurada. 07. Informação parapsíquica honesta. 08. Fidelidade informacional
parapsíquica. 09. Destorção paracognitiva. 10. Tarefa do esclarecimento parapsíquica.
Estrangeirismologia: o traduttore traditore parapsíquico; o Retrocognitarium; o Acoplamentarium; o Projectarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade cosmoética da autoparaperceptibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os patopensenes; a patopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; as distorções autopensênicas parapsíquicas.
Fatologia: as distorções malintencionadas dos sentidos em geral.
Parafatologia: a distorção parapsíquica; a distorção energética; a distorção parapsíquica
inconsciente; a distorção parapsíquica involuntária; a distorção parapsíquica proposital; a distorção dos parafatos; o juízo inapropriado dos parafenômenos; as incongruências extrassensoriais;
a protoconsciencialidade parapsíquica; as convicções parapsíquicas delirantes; as distorções paraperceptivas historiográficas; o antidiscernimento parapsíquico pessoal; o fato de quem conta
1 conto aumentar 1 ponto; os equívocos paraperceptivos; os parafactoides; a malinterpretação parafenomênica; a antinformação parapsíquica; as contradições paraperceptivas; as tendenciosidades assediadoras; a infidedignidade paraperceptiva; a ausência de conceptáculos cerebrais ou holopensenes adequados para a recepção dos parafatos; as interpretações precipitadas pela ausência
de autorreflexões e registros parapsíquicos pessoais; a adulteração pessoal dos parafatos; a distorção da pararrealidade para adequá-la às próprias crendices.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin patológica–consciex patológica; o sinergismo
patológico apedeutismo parapsíquico–acriticismo.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio racional de não ir contra os parafatos; o princípio da razão suficiente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da dissonância paracognitiva.
Tecnologia: a técnica da evitação dos falsos conceitos; a técnica da incorruptibilidade
da imaginação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das práticas projetivas; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito dominó da inverdade.
Binomiologia: o binômio patológico superstições-apriorismos; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio parafato-paraversão.
Interaciologia: a interação pensamento-emoção.
Crescendologia: o crescendo patológico omissão-distorção-inverdade.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo.
Antagonismologia: o antagonismo clarividência / amaurose; o antagonismo erro /
acerto.
Politicologia: a asnocracia; a mafiocracia; a corruptocracia; a nosocracia.
Filiologia: a parapsicofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: a desmitificação do parapsiquismo; a desmitificação da projetabilidade lúcida (PL).
Holotecologia: a comunicoteca; a pseudoteca; a absurdoteca; a parapsicoteca; a nosoteca; a paracognoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Nosografia; a Desviologia; a Comunicologia; a Interprisiologia; a Mentalsomatologia; a Autoparacogniciologia; a Autassediologia; a Heterassediologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; as conseneres; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a camarilha da malinformação.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o vendilhão de palavras; o lavador de cérebros; o desviacionista; o desvirtuador; o distorcedor; o megamentiroso;
o apologista da distorção; o teoricão; o apriorota; o lobista.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a vendilhona de palavras; a lavadora de cérebros; a desviacionista; a desvirtuadora; a distorcedora; a megamentirosa;
a apologista da distorção; a teoricona; a apriorota; a lobista.
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens meganosographus;
o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens parapsychopathicus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens incommunicabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: distorção parapsíquica inconsciente = a infidedignidade informacional
paraperceptiva gerada por ignorância, apedeutismo e achismo; distorção parapsíquica proposital
= a mistificação ou farsa parapsíquica.
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 ocorrências parapsíquicas distorcidas incidentes na área da paraperceptibilidade em geral:
1. Alucinação. Os malentendidos parapsíquicos por meio das alucinações ou percepções
sem objetos no universo do misticismo e do dogmatismo.
2. Clarividência. A malinterpretação de Emanuel Swedenborg (1688–1772) interpretando como sendo Jesus Cristo (4 a.e.c.—29 e.c.) a consciex entrevista sentada na cadeira da sala.
3. Espionagem. O emprego anticosmoético das percepções extrassensoriais nos serviços
de espionagem bélica.
4. Heterassedialidade. As ocorrências dos heterassédios dos íncubos e súcubos nos
congressus subtilis.
5. Manipulação. A aplicação anticosmoética dos recursos extrassensoriais na politicagem manipuladora de conscins ingênuas, incautas e impressionáveis (polianismo) perante os parafenômenos.
6. Mercenarismo. O emprego do parapsiquismo para fins dinheiristas ante a condição
da inexistência de qualquer moeda parapsíquica.
7. Plagiatos. Os plagiatos psicográficos apresentando forma e de conteúdo na assim
chamada indústria da psicografia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a distorção parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
02. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
05. Força do atraso: Parapatologia; Nosográfico.
06. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
07. Holopensene perversor: Holopensenologia; Nosográfico.
08. Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
09. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Via expressa do pensamento: Comunicologia; Homeostático.

AS DISTORÇÕES PARAPSÍQUICAS POR MALINTENCIONALIDADE E OUTRAS CAUSAS, INCIDEM NAS VIVÊNCIAS
DAS PARAPERCEPTIBILIDADES EM FUNÇÃO DA IGNORÂNCIA CRASSA QUANTO ÀS ENERGIAS CONSCIENCIAIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já foi vítima da distorção parapsíquica? Quais
são as providências profiláticas, tomadas por você, para evitar os desvirtuamentos comunicativos
da paraperceptibilidade?
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DISTÚRBIO ALEATÓRIO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O distúrbio aleatório é a ocorrência inesperada, perturbadora e imprevisível, fora dos planos naturais da vida humana em andamento, mau funcionamento contingencial de
algo, frequentemente além da capacidade decisória da conscin, podendo, em certos casos, trazer
mais inconveniências e aborrecimentos, sem vantagens, impondo mudanças de rumo à conscin
e aos grupos humanos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo distúrbio vem do idioma Latim Medieval, disturbium, ―perturbação
da ordem‖. Surgiu no Século XVI. O vocábulo aleatório deriva também do idioma Latim, aleatorius, ―relativo ao jogo de azar ou aos jogadores‖, de aleator, ―jogador‖. Apareceu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Transtorno inesperado. 2. Patopensenidade. 3. Desorganização.
4. Insanidade. 5. Condição da antidesperticidade.
Neologia. As duas expressões compostas minidistúrbio aleatório e megadistúrbio aleatório são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Holopensene harmônico. 2. Ortopensenidade. 3. Ordeirismo.
4. Sanidade. 5. Condição da desperticidade.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os lateropensenes; a lateropensenidade; os exopensenes; a exopensenidade.
Fatologia: o distúrbio aleatório; o distúrbio aleatório intrafísico; o distúrbio aleatório
extrafísico; o distúrbio aleatório energético; o distúrbio aleatório fáctico; o distúrbio aleatório
parafáctico; o distúrbio aleatório experimental; a anormalidade; a anomalia; o incidente inconveniente; o prejuízo; a megaentropia; o distúrbio endêmico; o pertúrbio; a gafe; a disfunção; o erro
de cálculo; o ato falhado; a desatenção; a frustração; a decepção; a lipotimia; o estresse; o desvio
de rumo; a intoxicação; o contágio enfermiço; a alucinação; o sinistro; o incêndio; a ambiguidade
inopinada; a aberração; a surpreendência; a extrapauta; a ocorrência insólita; o enigma técnico;
o fenômeno concomitante; a interveniência súbita; a interferência brusca; o retrocedimento;
o contratempo; o pichamento; o vandalismo; a pilhagem; o desastre social; o tombo; o choque
elétrico; a contusão; o fato adventício; os aspectos extralógicos; o erro de observação; a hipótese
subjacente; o remapeamento dos achados; a psicopatia; o surto psicótico; o ruído; a estática; a goteira; o fator desencadeante randômico; a autodesorganização; a cacotopia; a singularidade; o ectopismo intelectivo; a serendipitia.
Parafatologia: as energias conscienciais (ECs) intrusivas; a ressaca energética; o acidente de percurso parapsíquico; o heterassédio extrafísico; o poltergeist; os raps; o extrapolacionismo parapsíquico; os primeiros 6 meses incertos das práticas da tenepes.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da incerteza.
Efeitologia: os fenômenos parapsíquicos de efeitos físicos.

Enciclopédia da Conscienciologia

8861

Enumerologia: o ato de perder a cor (graça); o ato de perder a cabeça (razão); o ato de
perder a tramontana (linha); o ato de perder as estribeiras (estribos); o ato de perder o equilíbrio
(prumo); o ato de perder o requebrado (rebolado); o ato de perder o fio da meada (prosa).
Paradoxologia: o cúmulo do paradoxo.
Legislogia: a lei das probabilidades.
Maniologia: a riscomania.
Holotecologia: a conflitoteca; a psicopaticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Aleatoriologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; Sociologia; a Parassociologia; a Probabilística; a Desviologia; a Surpreendenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a vítima do roubo.
Masculinologia: o assediador; o assediado; o portador de entidade mórbida; o psicopata;
o sensitivo ectoplasta; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a assediadora; a assediada; a portadora de entidade mórbida; a psicopata; a sensitiva ectoplasta; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens morbidus; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens turbatus; o Homo sapiens
illucidus; o Homo sapiens obsidiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minidistúrbio aleatório = a queda da barreira impedindo o prosseguimento da viagem de carro; megadistúrbio aleatório = o nascimento da filha portadora de anomalia
congênita grave (teratopia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o distúrbio aleatório, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
2. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
3. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
4. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
5. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
6. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
7. Traumatismo: Parapatologia; Nosográfico.

NENHUM SER HUMANO VIVE COMPLETAMENTE ISENTO
DE DISTÚRBIOS ALEATÓRIOS, POR ISSO É INDISPENSÁVEL A PESQUISA DE TAIS FATOS SURPREENDENTES
E, NÃO RARO, EXTREMAMENTE INCONVENIENTES.
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Questionologia. No ano passado você foi protagonista ou vítima de algum distúrbio
aleatório? Você está sempre preparado para enfrentar tais anormalidades?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 487.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 424.
3. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 72 e 73.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 253, 289 e 603.
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DITADO POPULAR ANTIEVOLUTIVO
(ANTIEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O ditado popular antievolutivo é a frase curta tradicionalmente transmitida
por gerações, dentro de determinada Sociedade, com significado anticosmoético e antiexemplarista, acobertando ou induzindo ao erro e servindo de subterfúgio à procrastinação da autevolução
consciencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo ditado deriva do Latim, dictatus, ―ditado; recitado; repetido em
voz alta‖. Surgiu no Século XIV. O vocábulo popular procede do idioma Latim, popularis,
―concernente ao povo; do povo; público; vulgar; comum; geral‖. Apareceu no Século XV. O prefixo anti provém do idioma Grego, antí, ―de encontro; contra; em oposição a‖. Surgiu no
Século XVI. O termo evolutivo procede do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer, de desenrolar‖. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Aforismo popular antievolutivo. 2. Provérbio popular anticosmoético. 3. Máxima popularesca anticosmoética. 4. Provérbio popular antievolutivo. 5. Axioma popular anticosmoético.
Neologia. As 3 expressões compostas ditado popular antievolutivo, ditado popular antievolutivo camuflado e ditado popular antievolutivo evidente, são neologismos técnicos da Antievoluciologia.
Antonimologia: 1. Provérbio popular sábio. 2. Pensata conscienciológica. 3. Máxima
esclarecedora. 4. Comunicado de amparador. 5. Parêmia interassistencial.
Estrangeirismologia: o nonsense dos provérbios nosográficos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Comunicologia Cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Muitos provérbios
enganam.
Ortopensatologia: – “Provérbios. ―O uso dos provérbios pode ser abusivo. Os assediadores interconscienciais usam provérbios para inculcar nas conscins belicosas cunhas mentais
patológicas. Os amparadores extrafísicos usam provérbios para inspirar nas conscins ideias pacifistas sadias”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Anticosmoeticologia; o holopensene baratrosférico; a autopensenidade contaminada; o materpensene anticosmoético em defesa própria; a afinidade pensênica trafarista; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; a autopensenidade corrupta; os morfopensenes
parasitas; a morfopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; a carência dos ortopensenes; a ausência da
ortopensenidade.
Fatologia: o ditado popular antievolutivo; o rifão anticosmoético; o provérbio belicista;
a mensagem em defesa da guerra; a apologia anticosmoética; a manutenção dos conflitos interconscienciais; o travão multimilenar; a transmissão geracional dos ditados nosográficos; a vivência humana sem criticidade; o negocinho antievolutivo; os pseudoganhos; a zona de conforto;
a alienação; as superstições; a inflexibilidade dos dogmas pessoais; os preconceitos enraizados na
população; os mitos; a fuga da vida racional; a autocorrupção camuflada pela parêmia anticosmoética; os caprichos antievolutivos; as más interpretações dos ditados populares; a defesa do indefensável; o posicionamento irrefutável quanto às máximas antievolutivas; a inculcação de ideias
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anticosmoéticas pelo assediador; a exibição de pseudossabedoria; o querer ensinar sem ser exemplo; a gafe da Indiscernimentologia; as máximas antievolutivas deixadas pelos grandes intelectuais; a obsolescência dos provérbios em relação à evolução dos conhecimentos humanos; a classificação da pensenização média de determinada socin ou sociex, mensurada pela seleção dos ditados mais usados na comunidade intra e extrafísica; a transformação lenta dos costumes; a atualização de conceitos ultrapassados; a importância evolutiva da comunicação cosmoética.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assim
antipática; a ausência de lucidez multidimensional; as companhias extrafísicas baratrosféricas;
o auto e heterassédio de conscins e consciexes; as paraevocações doentias; as inspirações extrafísicas das parêmias assediadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo imaturidade-estagnação; a ausência do sinergismo reciclagem-lucidez.
Principiologia: a ausência do princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP) ainda negligenciado; o princípio do autocomodismo.
Codigologia: a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC) não estabelecido.
Teoriologia: o desconhecimento da teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da
acomodação evolutiva; a teoria das reurbanizações extrafísicas.
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reubexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da refutação dos ditados populares antievolutivos; o efeito da reciclagem dos autovalores.
Enumerologia: o ditado popular bélico; o ditado popular autoritário; o ditado popular
revanchista; o ditado popular dogmático; o ditado popular intimidador; o ditado popular pessimista; o ditado popular complacente.
Binomiologia: o binômio autocorrupção-heterocorrupção.
Interaciologia: a ausência da interação exemplarismo-verbação.
Crescendologia: o crescendo evolutivo amoralidade–Ética Humana–Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio patológico lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem
paracerebral; o trinômio autocorrupção-autoficção-autoinércia; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio ações-reações-versões.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia; a falta do
polinômio discernimento-lógica-lucidez-racionalidade; o polinômio valores-intenções-propósitos-expectativas.
Antagonismologia: o antagonismo tacon / tares; o antagonismo renovação / tradição;
o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo neopensenidade / retropensenidade; o antagonismo ditado defensável / ditado indefensável; o antagonismo razão / emoção; o antagonismo erudição / mediocridade.
Politicologia: a ludocracia; a vulgocracia; a cleptocracia; a corruptocracia; a manipulocracia; a baratrosferocracia; a ausência de evoluciocracia.
Legislogia: a lei de Gérson; a lei do acumpliciamento anticosmoético; a lei do esforço
mínimo.
Filiologia: a imaturofilia; a assediofilia; a ausência da criticofilia; a apriorismofilia; a anticosmoeticofilia; a belicosofilia; a dogmatofilia.
Fobiologia: a evoluciofobia; a cosmoeticofobia.
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Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da patopensenidade; a síndrome da banalização; a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a retromania; a cleptomania; a religiomania; a mania de transmitir provérbios julgando serem verdades absolutas.
Mitologia: os mitos culturais; os megamitos populares; a ruptura com mitos embasados
em preconceitos e estereótipos.
Holotecologia: a aforismoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Anticosmoeticologia; a Interprisiologia;
a Parapatologia; a Nosologia; a Comunicologia; a Achismologia; a Dogmatologia; a Paremiologia; a Refutaciologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin procastinadora; a conscin acrítica;
a conscin desatualizada; a conscin imatura; a pessoa fanática; a consréu autocorrupta; a consréu
assediadora; a consréu autenganada; o ser egocêntrico; a consciência ignorante quanto à Evoluciologia.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intelectual antagonista; o tradicionalista; o demagogo; o belicista; o golpista; o aproveitador; o manipulador; o encrenqueiro; o apriorota; o alienado; o comodista; o comunicador; o escritor; o maxidissidente ideológico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intelectual antagonista; a tradicionalista; a demagoga; a belicista; a golpista; a aproveitadora; a manipuladora; a encrenqueira; a apriorota;
a alienada; a comodista; a comunicadora; a escritora; a maxidissidente ideológica.
Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
regressivus; o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens demagogicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: ditado popular antievolutivo camuflado = aquele aparentemente cosmoético; ditado popular antievolutico evidente = aquele explicitamente anticosmoético.
Culturologia: a cultura do besteirol; a cultura da irreflexão; a cultura dos idiotismos
culturais; a cultura da submissão; a cultura do retrocesso.
Caracterologia. No universo da Conscienciometria, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 43 posturas anticosmoéticas corroboradas por ditados populares antievolutivos:
01. Aniquiladora: melhor esmagar a ser esmagado; no amor e na guerra vale tudo;
peixe grande come o peixe pequeno.
02. Antiassistencialista: alegria de palhaço é ver o circo pegar fogo; pimenta no olho
dos outros é refresco.
03. Anticomunicativa: entrar quieto e sair calado.
04. Antidemocrática: a sorte de uns é o azar de outros.
05. Antidenunciativa: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher; uma mão
lava a outra.
06. Antidescrenciologista: a felicidade consiste na ignorância da verdade.
07. Antidialética: gosto e opinião não se discute.
08. Antiexemplarista: faça o que eu digo, não faça o que faço.
09. Antifraternal: dar o mel e depois dar o fel; aos amigos tudo, aos inimigos a lei.
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10. Anti-heterocrítica: conselho, se fosse bom, era vendido.
11. Antilógica: o coração tem razões que a própria razão desconhece.
12. Antiproéxica: o futuro a Deus pertence.
13. Antirreciclogênica: pau nascendo torto,vai morrer torto.
14. Antirreconciliatória: do passado, não remexer na ferida.
15. Antiuniversalista: cada um por si e Deus por todos.
16. Autoiludida: os olhos não vendo, o coração não sente; casarás e amansarás.
17. Automedicamentosa: se não mata, engorda.
18. Autoritária: manda quem pode, obedece quem tem juízo.
19. Bélica: dar 1 boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair; o medo da
guerra é a melhor garantia de paz; ouro para os amigos, ferro nos inimigos; perder a batalha
não é perder a guerra; viver é combater, combater é viver.
20. Classista: é mais fácil 1 camelo entrar em buraco de agulha a um rico entrar no
reino do céu.
21. Competitiva: o importante não é ganhar, é competir.
22. Conformista: a cavalo dado, não se olham os dentes; devo, não nego, pagar, não
posso; deixa como está para ver como fica; empurrar com a barriga.
23. Conivente: ladrão roubando ladrão tem 100 anos de perdão.
24. Defensiva: a melhor defesa é o ataque.
25. Dispersiva: deixa a vida me levar.
26. Dissimulada: empurrar para debaixo do tapete; tapar o sol com a peneira
27. Egocêntrica: falem mal, mas falem de mim.
28. Etilista: o vinho alegra o coração do homem.
29. Futriqueira: a amizade de duas mulheres é, sempre, a conspiração contra terceira;
quem conta 1 conto aumenta 1 ponto; onde há fumaça, há fogo.
30. Impetuosa: antes morto a ser injuriado.
31. Interesseira: de boas intenções o inferno está cheio.
32. Intimidadora: em boca fechada não entra mosca; escreveu não leu, o pau comeu.
33. Justificadora: a ocasião faz o ladrão.
34. Murista: acender vela para Deus e outra para o diabo; ficar em cima do muro.
35. Obstinada: água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
36. Oportunista: achado não é roubado; dinheiro de trouxa é farra de sabido.
37. Pessimista: desgraça nunca vem só.
38. Retardatária: antes tarde a nunca realizar.
39. Rivalizante: 2 bicudos não se beijam.
40. Sexista: do mar vem o sal, e da mulher vem o mal; mulher no volante, perigo
constante.
41. Soberba: quanto mais te agachas, mais te põem o pé em cima; quem com porcos se
mistura, farelos come.
42. Submissa: mulher honrada não tem ouvidos nem olhos; pancadinhas de amor não
doem; quando 1 burro fala o outro abaixa a orelha; quem procura viver em paz deve ser cego,
surdo e mudo.
43. Vingativa: a vingança é doce; a vingança é prato a ser comido frio; chumbo trocado não dói; olho por olho, dente por dente.
Terapeuticologia: a ortopensata esclarecedora; o megapensene trivocabular tarístico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o ditado popular antievolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
Discurso da obsolescência: Prospectivologia; Neutro.
Distorção comunicativa: Comunicologia; Nosográfico.
Falácia: Falaciologia; Nosográfico.
Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
Jargão: Comunicologia; Neutro.
Lema automotivador: Autodeterminologia; Neutro.
Política linguística da CCCI: Comunicologia; Homeostático.
Provérbio mundial: Comunicologia; Neutro.
Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

A POPULARIZAÇÃO DOS PROVÉRBIOS ANTIEVOLUTIVOS
BANALIZA AS POSTURAS ANTICOSMOÉTICAS NA SOCIN
PATOLÓGICA, EXIGINDO LUCIDEZ QUANTO À URGÊNCIA
DE RECICLAGEM HOLOPENSÊNICA PESSOAL E GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utilizou ditados populares na condição de
desculpa para as autocorrupções? Reconhece o valor evolutivo de ortopensatas tarísticas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 40 a 42.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
144 a 148.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 54, 55, 396
a 398 e 729.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.392.
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