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D I T A D U R A    E L E I T O R E I R A  
( A N T I P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ditadura eleitoreira é o regime político moderno da tirania disfarçada, 

camuflada e edulcorada, também chamada ditabranda, no qual são suprimidas as liberdades bási-

cas, mantendo condições pseudodemocráticas, próprias do regime autocrático ou totalitarista, por 

meio de maquilagens e produções de políticas públicas enganadoras e generalizadas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra ditadura vem do idioma Latim, ditadura, “dignidade de magistra-

do ou regente supremo; dignidade do ditador”. Surgiu no Século XVI. O termo eleitor deriva do 

mesmo idioma Latim, elector, “o que escolhe, elege”. Apareceu no Século XVII. O sufixo eiro 

procede igualmente do idioma Latim, arius, “o que produz, negocia, cuida; trata de”. O vocábulo 

eleitoreiro surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Ditadura com eleições. 02.  Ditadura marqueteira; ditadura referen-

dada. 03.  Ditadura edulcorada; ditadura eufemística; ditadura maquilada. 04.  Ditadura moderna. 

05.  Tirania camuflada; tirania eleitoreira. 06.  Distorção política; distorção sociológica. 07.  Mis-

tificação política. 08.  Deturpação política. 09.  Deformidade sociológica. 10.  Ditabranda. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo eleição: 

eleita; eleito; eleitor; eleitora; eleitorado; eleitoral; eleitoralismo; eleitoralista; eleitoralístico; 

eleitorando; eleitoreira; eleitoreiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas ditadura eleitoreira, ditadura eleitoreira militar  

e ditadura eleitoreira teocrática são neologismos técnicos da Antipoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Ditadura sem eleições. 2.  Ditadura sem referendos. 3.  Ditadura ex-

plícita. 4.  Ditadura antiga. 

Estrangeirismologia: o marketing político. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Liberologia Teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da repressão interconsciencial; os baratropensenes; 

a baratropensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os nosopensenes; a nosopense-

nidade; os retropensenes; a retropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a ditadura eleitoreira; a ditadura com pseudoeleições; as trapaças na realiza-

ção das eleições; o respaldo de numerosos referendos e eleições; o advento da ditadura moderni-

nha; a implantação da ditadura eleitoreira através do regime político das reeleições sucessivas;  

o poder concentrado acobertado; o regime ditatorial disfarçado de políticas sociais; o controle da 

Assembleia Nacional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Banco Central e da indústria petrolífe-

ra; os fundamentos ditatoriais absolutos e inquestionáveis na gestão dos bens públicos; a ditadura 

feudalista consanguínea; a exumação das práticas ilícitas do feudalismo; a representatividade 

comprada; o governo desenvolvido por baixo dos panos; os disfarces da tirania; a eliminação da 

dialética da diplomacia; a aplicação da arrecadação dos impostos na compra da sustentação do re-

gime político espúrio; a máquina do Estado colocada a serviço do ditador; o regime do grampea-

mento geral da Grampeolândia; a ditadura populista; a ditadura branca; a saída do fantasma da 

ditadura do armário; a ditadura disfarçada de revolução; o casamento político espúrio da ditadura 

com a pseudodemocracia; a demagogia populista; as montagens modernas das ditaduras; as elei-

ções ditatoriais; as eleições dos ditadores; as eleições fraudulentas; o emprego das urnas eletrôni-

cas inconfiáveis; as mil manobras ou conchavos políticos cujos fins são tão somente a reeleição 

indefinida do ditador, comprando reiteradamente o eleitorado contra os verdadeiros interesses so-
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ciais a partir da força disfarçada; os dogmatismos e as intolerâncias draconianas; a formalização 

máxima utilizada para esconder a dominação repressiva; a dominação carismática e o culto exa-

cerbado ao personalismo; os referendos forjados; os plebicitos de cartas marcadas; a personaliza-

ção do poder; as práticas demagógicas; as artimanhas por trás dos altos índices de popularidade; 

os 85% de aceitação da popularidade hitleriana na esquecida Alemanha Nazista; a exploração das 

carências da população; o partido oficial dominando a diplomacia e a política internacional do Es-

tado; a propaganda oficial; a imposição de ideologias; os abusos institucionais; as fortes restrições 

aos meios de informação; o governo pouco a pouco dominando todas as comunicações; o tráfico 

de influência paroxístico; a cooptação dos movimentos sociais; a ditadura do mercado; a abertura 

do caminho para o Estado Bestial ou associal; a tratadística política pisada em todos os conceitos; 

o assistencialismo promotor de dependências; o controle máximo de todas as mídias por meio da 

compra despudorada dos profissionais e tecnicistas corruptos; o controle da imprensa; a mordaça 

da mídia; a operação abafa; a propaganda enganosa maciça e deformadora do regime ditatorial 

camuflado; o direito à verdade das informações vilipendiado; a máquina governamental mobiliza-

da em prol da perpetuação do poder; os atos das injustiças acumuladas; o anestesiamento da opi-

nião pública; a ampliação do grau de impunidade geral; o acesso aos dados sigilosos dos oposito-

res a fim de implantar e manter o regime autoritário; a desproteção do cidadão comum; o corte 

dos direitos de liberdade; a ausência do decoro parlamentar; a intensificação dos conluios, tra-

moias e chicanas políticas; as compras de votos; as hipocrisias e desfaçatezes da politicalha;  

a imunidade parlamentar dos políticos-ladrões; as infidelidades partidárias dos políticos profissio-

nais bifrontes; os nepotismos e apadrinhamentos; a pilantropia política; a participação cada vez 

mais diminuta da comunidade no poder político; a tendência de tornar os direitos sociais pratica-

mente inexistentes; o autexílio dos opositores; o regime da alta corrupção acobertada; o escanca-

ramento das portas das corrupções políticas; as perseguições e execuções dos dissidentes ideoló-

gicos; a ajuda e financiamento de guerrilheiros e terroristas; o recrutamento e doutrinação de radi-

cais belicistas; a união das ditaduras eleitoreiras por meio do estabelecimento de escritórios co-

merciais, memorandos de entendimento, acordos de cooperação assinados, aumentos de comér-

cios bilaterais, intercooperações tecnológicas, compras de armas e armamentos, conferências de 

imprensa conjuntas, apoios explícitos, alianças estratégicas, entradas nos países sem vistos  

e a criação de vilas nucleares; as distorções generalizadas dos valores da Ética Humana; a comer-

cialização das eleições; as agências de segurança aumentando a espionagem dos cidadãos ino-

centes. 

 

Parafatologia: a psicosfera intimidante; o conluio, ciente ou inciente, com a Baratros-

fera; as inspirações baratrosféricas seguidas por todo ditador ou ditadora; a ignorância quanto ao 

estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico força presencial–antidiscernimento evolutivo. 

Principiologia: o princípio espúrio dos fins justificando os meios; o princípio popular 

“toda unanimidade é burra”. 

Codigologia: os códigos mafiosos da gangue de colarinho branco. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas espúrias das manipulações interconscienciais; a técnica patoló-

gica do rolo compressor para esmagar toda oposição política. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos. 

Efeitologia: os efeitos bélicos da falência do diálogo; os efeitos alienantes do desinves-

timento na educação da população; os efeitos degeneradores sociais do Estado contaminado com 

o binômio amoralidade-imoralidade. 

Ciclologia: o ciclo vicioso das corrupções ativas e passivas. 
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Enumerologia: o ato de comprar adesões; o ato de sequestrar direitos; o ato de coarctar 

liberdades; o ato de silenciar críticas; o ato de eliminar opositores; o ato de encher prisões; o ato 

de reprimir consciências. 

Binomiologia: o binômio dinheiro-poder na Era do Capitalismo Selvagem do emprego 

do petróleo. 

Crescendologia: o crescendo ditatorial denúncias-censuras-demissões. 

Trinomiologia: o trinômio intimidar-controlar-amordaçar o direito à autexpressão;  

o trinômio fraudes-subornos-mentiras presentes nos atos governamentais. 

Antagonismologia: o antagonismo democracia / autocracia. 

Politicologia: a decretação oficial do politicamente correto; o definhamento das políti-

cas de defesa dos direitos humanos. 

Legislogia: as leis utilizadas na restrição da liberdade civil. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Mitologia: o mito do herói a serviço da liderança política; o mito do salvador da pátria. 

Holotecologia: a politicoteca; a socioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Antipoliticologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Etologia;  

a Intrafisicologia; a Liberologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Inter-

prisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; os presidentes-ditadores polêmicos do Século XXI. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o cidadão; o objetor de consciência. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a cidadã; a objetora de consciência. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens 

parapoliticologus; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sa-

piens dictator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ditadura eleitoreira militar = o regime político implantado na Venezuela, 

governado atualmente (Ano-base: 2011) pelo Cel. Hugo Rafael Chávez Frías (1954–); ditadura 

eleitoreira teocrática = o regime político implantado no Irã, governado atualmente (Ano-base: 

2011) pelo engenheiro civil Mahmoud Ahmadinejad (1956–). 

 

Culturologia: a cultura da Sociologia; a cultura da Politicologia; a cultura da Convi-

viologia; a cultura da Etologia; a cultura do medo. 

 

Controles. Sob a ótica da Politicologia, o regime político pode ser considerado ditadura, 

sob qualquer denominação, segundo os observadores mais prestigiados, a partir do exercício de 

duas formas de controle social: 

1.  Influência: a dissuasão, o desencorajamento, o condicionamento ou o modo de con-

trole espúrio determinando a ação do outro incidindo sobre a autoescolha. 

2.  Poder: a violência física, o impedimento legal, a ameaça de sanções graves ou o mo-

do de controle espúrio determinando o comportamento do outro, impossibilitando-o de agir dife-

rentemente. 

Camuflagem. As duas condições de controle social explicitadas atuam camufladas nas 

ditaduras eleitoreiras. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ditadura eleitoreira, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Coedes:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

09.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

10.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

11.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

12.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Relação  de  discernimento:  Discernimentologia;  Homeostático. 

15.  Relação  interconsciencial:  Paraconviviologia;  Neutro. 

 

A  DITADURA  ELEITOREIRA  TENTA,  INUTILMENTE,  MAN-
TER  ALGUMA  DIGNIDADE  POLÍTICA,  MAS,  NA  ERA  DAS  

SUPERCOMUNICAÇÕES,  ACABA  EXPONDO  AS  ILICITUDES  

GERADORAS  DE  LARGO  CONTINGENTE  DE  OPOSITORES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a realidade política das ditaduras eleito-

reiras? Você se posiciona politicamente contra tais irracionalidades grupais? 
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D I V E R G Ê N C I A    C O N S C I E N C I A L    E V O L U T I V A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A divergência consciencial evolutiva é o ato ou efeito de a discordância 

ideativa entre consciências, intra ou extrafísicas, na convivialidade diuturna, poder oportunizar 

crescimento e benefícios a todos os envolvidos, considerando os valores e princípios da Cosmo-

ética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra divergência vem do idioma Latim, divergentia, “discordância; 

discrepância; dissonância; inconsonância”. Apareceu no Século XVIII. O termo consciência deri-

va do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pes-

soas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. 

Surgiu no Século XIII. 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.  Disparidade consciencial produtiva. 2.  Diferencial ideológico cons-

trutivo. 3.  Discordância mentalsomática enriquecedora. 4.  Contraponto ideológico evolutivo.  

5.  Antagonismo pensênico evolutivo. 6.  Confrontação racional evolutiva. 

Cognatologia. Eis, em ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo divergência: 

autodivergência; divergente; divergida; divergido; divergir; divergível; megadivergência; omni-

divergência. 

Neologia. As 3 expressões compostas divergência consciencial evolutiva, divergência 

consciencial evolutiva intrafísica e divergência consciencial evolutiva multidimensional são neo-

logismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Coesão de ideias involutivas. 2.  Concordância consciencial estagna-

dora. 3.  Harmonia de ideias imobilizadoras. 4.  Alinhamento de posicionamentos paralisadores. 

5.  Consenso de opiniões retrógradas. 6.  Convergência ideológica infrutífera. 7.  Afinidade cogni-

tiva antievolutiva. 8.  Aglutinação de posturas imobilizadoras. 

Estrangeirismologia: o make the difference; o different point of view; o learning from 

diversity; o vive la différence; o brainstorming; o Conviviarium; o Tertuliarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Divergenciologia Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da divergência ideativa edificante; a contraposição 

dos materpensenes ativando a evolução; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; 

a antipensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os heu-

ropensenes; a heuropensenidade; as autopensenizações nas demandas interassistenciais; o abertis-

mo pensênico gerando desassédio; o holopensene grupal diverso, interassistencial, cosmoético  

e evolutivo. 

 

Fatologia: a divergência consciencial evolutiva; a oportunidade de conviver com as dife-

renças a cada ressoma; o fato de a dimensão intrafísica permitir o intercâmbio entre consciências 

de patamares evolutivos e procedências extrafísicas discrepantes; a convivência interassistencial 

construtiva; a ampliação da visão restrita perante neoideia esclarecedora; as ideias opostas com-

plementares; as heterovisões ampliando os significados; o contraponto esclarecedor de ideias;  

o autodiscernimento heterocrítico; a união dos contrários formando novo contexto, mais completo 
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e complexo; a junção de vertentes independentes, complementares e contrárias da mesma realida-

de, produzindo visão melhorada dos fatos; o pensamento divergente gerando soluções criativas 

para os problemas; o ponto de vista diferente ampliando a visão do todo; a possibilidade da abor-

dagem individual, inédita, acrescentar algo novo ao já estabelecido; a neoverpon introduzida em 

antigo paradigma; o convívio edificante com as diferenças; a expansão do conhecimento através 

de ideias antípodas; o contraste entre priorizações incontestáveis; as condutas díspares somando 

resultados; o crescimento resultante do convívio intergerações; o aprendizado recíproco adulto- 

-criança; o aprendizado com a experiência da conscin de menor bagagem intelectual, porém com 

ampla experiência de vida; o convívio mutuamente edificante entre corpo docente e discente;  

a réplica e a tréplica; a busca pela conciliação entre diferentes posicionamentos; o benefício mú-

tuo do convívio consciência-subumanidade; a diplomacia e o abertismo na abordagem de assun-

tos universais; a oportunidade evolutiva pela possibilidade da convivência entre as alteridades 

conscienciais; as diferentes escolas do pensamento sobre o mesmo tema; a superação da medio-

cridade pelo autesforço na manutenção da evolução no contrafluxo; o ato de sair de si mesmo pa-

ra buscar a compreensão pelo prisma do outro; a holoconvivência evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a valorização do 

Curso Intermissivo (CI) preparatório para a ressoma; o parapsiquismo cosmoético aplicado  

à evolução consciencial de todos; a cosmovisão pessoal sobre a dinâmica grupocármica engloban-

do as múltiplas existências e dimensões; o acolhimento na psicosfera pessoal do assediador mega-

divergente, propiciando experiências e aprendizado mútuo; a projeção consciente (PC) promoven-

do a oportunidade de conciliação de posicionamentos díspares; a interação convergente do assis-

tente com o amparador extrafísico de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da divergência de opiniões gerando neoideias e soluções 

criativas para único problema; o sinergismo encontrado em ideias opostas convergindo para re-

sultado eficaz; o sinergismo do convívio do grupocarma gerando crescimento para todos; o siner-

gismo evolutivo das associações de ideias. 

Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio da evolução interassisten-

cial; o princípio da evolução permanente; o princípio da descrença (PD); o princípio do posicio-

namento pessoal (PPP); o princípio da auto e heterocrítica cosmoética; o princípio do megafoco 

mentalsomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do menos doente assis-

tir ao mais doente; o princípio da não persistência no erro identificado; o princípio do aproveita-

mento máximo do tempo evolutivo; o princípio da interdependência evolutiva. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado aos posicionamentos di-

vergentes; o código pessoal de Cosmoética (CPC) contemplando cláusula sobre a convivialidade 

madura. 

Teoriologia: a teoria da medida consciencial; a teoria das interprisões grupocármicas; 

a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da necessidade social; a teoria e prática da 

interassistencialidade; a teoria da evolução consciencial entendida e aplicada; a teoria da inter-

disciplinaridade. 

Tecnologia: a técnica de viver em grupo; a técnica do sobrepairamento analítico; a téc-

nica dos debates semanais; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica de colocar-se no 

lugar do outro; a técnica da evitação dos falsos conceitos; as técnicas de alteração do bloco pen-

sênico; a técnica de respirar fundo; a técnica da Confrontologia Equilibrada; a técnica da tábula 

rasa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

8875 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Sociólogos. 

Efeitologia: o efeito da evitação da interprisão grupocármica; o efeito fortalecedor do 

mitridatismo; o efeito halo das neoideias; os efeitos da heterocriticofilia intelectual no autode-

sassédio mentalsomático; o efeito das manifestações conscienciais divergentes favorecerem os 

estresses sadios da consciência; o efeito da diplomacia na abordagem de ideias diferentes;  

o efeito esclarecedor das discussões cosmoéticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses desconstrutoras de convicções autointoxicantes; as 

neossinapses formadas pelos posicionamentos cosmoéticos; as neossinapses benévolas e desasse-

diantes; a ideia inspiradora (heureca) geradora de neossinapses; as neossinapses predominando 

sobre as retrossinapses; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalso-

mático. 

Ciclologia: o ciclo de neoideia; o ciclo retroalimentador autopensenes-holopensenes;  

o ciclo interdisciplinar do pensamento divergente; o ciclo autorreflexão-contraponteamento. 

Enumerologia: a apreensão do ponto de vista do outro; o alargamento dos horizontes 

pessoais; o surgimento da neoideia; a construção de neoverpon; a ampliação conjunta nas inter-

relações; o crescimento consciencial mútuo; a evolução grupocármica. 

Binomiologia: o binômio diferença na semelhança–semelhança na diferença; o binômio 

assédio-desassédio; o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoador-heteroper-

doador; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação grupocármica; a interação interassistencial; a interação 

aluno-professor; a interação evolutiva conscin-conscin; a interação evolutiva conscin-consciex;  

a interação evolutiva consciex-consciex; a interação evolutiva entre conscins projetadas; a inte-

ração evolutiva conscin projetada–consciex; a interação evolutiva assistencial conscin-subuma-

no; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação debates úteis–megatares; a interação atra-

vés dos trafores. 

Crescendologia: o crescendo debate heterocrítico–evolução consciencial mútua; o cres-

cendo abandono de retroideias–ganho de neoideias–adoção de novo paradigma. 

Trinomiologia: o trinômio amparador extrafísico de função–assistente–assistido; o tri-

nômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio contraponto-divergência-conver-

gência. 

Polinomiologia: o polinômio interação-antagonismo-análise-conciliação-neoverpon. 

Antagonismologia: o antagonismo diferença / semelhança; o antagonismo objeto de 

discordância / objeto de concordância; o antagonismo convivência assediadora / convivência 

desassediadora; o antagonismo interdependência consciencial / sujeição consciencial; o antago-

nismo relação transformadora / interprisão grupocármica; o antagonismo pensamento conver-

gente / pensamento divergente; o antagonismo várias soluções para único problema / única solu-

ção para inúmeros problemas; o antagonismo monoideia / multideias; o antagonismo monovisão 

/ cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo da contraposição ou discrepância de ideias entre consciên-

cias poder resultar em maior produtividade e crescimento mútuo; o paradoxo de os opostos po-

derem convergir; o paradoxo de toda biblioteca e toda farmácia terem “remédios” e “venenos”; 

o paradoxo dos pontos e contrapontos poderem ser complementares e se expandirem mutuamen-

te; o paradoxo do comportamento incômodo poder trazer inovação; o paradoxo de o antígeno 

ser usado enquanto agente vacinal, levando ao upgrade imunológico. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; a lei 

da interdependência consciencial; a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia;  

a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esforço evolutivo interconsciencial. 

Filiologia: a criticofilia; a politicofilia; a raciocinofilia; a sociofilia; a gnosiofilia; a de-

batofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a priorofobia; a sociofobia; a intelectofobia; a estran-

geirismofobia; a neofobia; a xenofobia. 
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Sindromologia: a superação da síndrome do estrangeiro (SEST); a evitação da síndro-

me do oráculo; a eliminação da síndrome da apriorismose. 

Mitologia: o mito de a opinião do mais velho dever prevalecer; o mito da caverna; o mi-

to das almas gêmeas; o mito da globalização na condição de fim da individualidade; o mito da 

raça pura. 

Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a socioteca; a gregarioteca; a argumen-

toteca; a controversoteca; a dialeticoteca; a curiosoteca; a polemoteca; a heuristicoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interaciologia; a Sociologia; a Parassociologia; 

a Grupocarmologia; a Divergenciologia; a Despertologia; a Pensenologia; a Mentalsomatologia;  

a Policarmologia; a Evoluciologia; a Interassistencioloiga; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o princípio consciencial; o subumano; a consciênçula; a consréu ressoma-

da; a consciência baratrosférica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca humana inconsci-

ente; o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o debatedor; o crítico; o comunicador; o conviviólogo; o duplista;  

o professor; o político; o mediador; o diplomata; o democrata; o tertuliano; o educador; o cogno-

polita; o amparador; o amigo; o estudante; o compassageiro evolutivo; o intelectual; o maxidissi-

dente ideológico; o familiar; o parente; o assediador; o assediado; o verbetólogo; o expositor;  

o palestrante; o vizinho; o exemplarista; o tenepessista. 

 

Femininologia: a debatedora; a crítica; a comunicadora; a convivióloga; a duplista;  

a professora; a política; a mediadora; a diplomata; a democrata; a tertuliana; a educadora; a cog-

nopolita; a amparadora; a amiga; a estudante; a compassageira evolutiva; a intelectual; a maxidis-

sidente ideológica; a familiar; a parenta; a assediadora; a assediada; a verbetóloga; a expositora;  

a palestrante; a vizinha; a exemplarista; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapi-

ens reciprocus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens confutator; o Homo sapiens per-

quisitor; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis;  

o Homo sapiens gruppalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: divergência consciencial evolutiva intrafísica = a interação ganha-ga-

nha na dimensão intrafísica entre conscins divergentes e patamares evolutivos diferenciados; 

divergência consciencial evolutiva multidimensional = a interação ganha-ganha entre conscins  

e consciexes divergentes e de paraprocedências diversas. 

 

Culturologia: a cultura da Descrenciologia; a cultura da Reeducaciologia; a Multi-

culturologia da inteligência evolutiva (IE); a cultura da Sociologia; a cultura da Conviviologia 

Evolutiva; a cultura da Refutaciologia; a cultura da Debatologia; a cultura da diversidade étni-

co-cultural. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 con-

dições consequentes à divergência consciencial evolutiva: 

01.  Autoconscientização: a expansão da autopercepção; a percepção multidimensional. 

02.  Comunicabilidade: a comunicação qualificada facilitando o convívio. 

03.  Cosmoética: a reconstrução de valores; o posicionamento cosmoético. 

04.  Cosmovisão: a reciclagem pensênica cosmovisiológica; a mudança de bloco pensê-

nico; a visão poliédrica. 
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05.  Desperticidade: o auto e heterodesassédio; a libertação dos miniassédios. 

06.  Evolutividade: o rompimento com as automimeses estagnadoras; a mudança de pa-

tamar evolutivo. 

07.  Hiperacuidade: a ampliação da visão detalhista; a hiperpercuciência. 

08.  Interassistencialidade: a evolução conjunta interassistencial. 

09.  Mentalsomaticidade: o upgrade mentalsomático. 

10.  Neofilia: a adoção de neoverpons; a quebra de paradigmas. 

11.  Pacificação: a maior disponibilidade íntima para acordos e conciliações ego e gru-

pocármicas. 

12.  Parapsiquismo: o surgimento de neoparapercepções; a ampliação parapercepcioló-

gica. 

13.  Universalismo: a maior disponibilidade íntima para a diversidade consciencial. 

 

Interaciologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, na ordem alfabética, 32 atitudes ou 

posturas facilitadoras da ortoconvivialidade, recomendáveis em situações de divergência consci-

encial: 

01.  Abertismo: estar aberto para aprender com a experiência de vida do outro. 

02.  Acolhimento: acolher a conscin de maneira fraterna. 

03.  Amizade: cultivar amigos mesmo entre adversários ideológicos. 

04.  Antiacepção: discordar da ideia e não da consciência propositora. 

05.  Antiapriorismo: evitar pensenes aprioristas. 

06.  Argumentação fatuística: priorizar a exposição de fatos na contrargumentação. 

07.  Assistencialidade: manifestar atitude assistencial no convívio com o divergente. 

08.  Autocriticidade: manter o espírito crítico e autodiscernimento constantes. 

09.  Autodisponibilidade: predispor-se à diversidade facilitando o processo interativo. 

10.  Amparabilidade: valorizar a conexão com os amparadores extrafísicos. 

11.  Autorreciclagens: reconhecer e reparar os próprios enganos. 

12.  Autorreflexão: refletir sobre o próprio temperamento nos confrontos convivenciais. 

13.  Concessão: fazer concessões cosmoéticas, abdicando de sempre ter razão. 

14.  Conciliação: abrir mão de caprichos, adotando o consenso maduro e aceitando ser 

voto vencido. 

15.  Criatividade: buscar neoabordagens nas divergências reiteradas. 

16.  Desapego: abrir mão das autocertezas para acolher a heterovisão. 

17.  Detalhismo: observar e valorizar os detalhes na convivialidade. 

18.  Diplomacia: utilizar técnicas diplomáticas nas interrelações. 

19.  Egocídio: deixar o egão de lado e ouvir o outro. 

20.  Flexibilidade: buscar nas interrelações a flexibilização pensênica. 

21.  Franqueza: usar a glasnost para melhorar o rapport. 

22.  Heterocompreensão: manter atitude equilibrada, mesmo diante do erro alheio. 

23.  Maturidade: demonstrar disponibilidade para debater com racionalidade cosmoéti-

ca, sem melindres. 

24.  Originalidade: inovar, conservando os pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos. 

25.  Ortointencionalidade: primar pela imparcialidade, sem puxa-saquismos ou interes-

ses espúrios. 

26.  Reconciliação: desatar os nós das interprisões ideativas. 

27.  Reflexão: refletir antes de posicionar-se enfaticamente. 

28.  Respeito: demonstrar consideração pelas colocações alheias. 

29.  Responsabilidade: assumir a autorresponsabilidade pela qualidade do resultado in-

terrelacional. 

30.  Sobrepairamento: manter postura crítica, sobrepairando comocionalismos. 

31.  Teática: priorizar a exposição de autovivências verbaciológicas. 

32.  Traforismo: enfatizar a potencialização dos trafores alheios. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a divergência consciencial evolutiva, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Confrontologia:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Confutaciologia:  Contradiciologia;  Neutro. 

08.  Consciência  da  contradição:  Contradiciologia;  Homeostático. 

09.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

10.  Controvérsia  útil:  Controversiologia;  Neutro. 

11.  Crescendo  evolutivo:  Crescendologia;  Homeostático. 

12.  Megairreconciliabilidade:  Descrenciologia;  Neutro. 

13.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

14.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Viveiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  POSTURA  PESSOAL  COSMOÉTICA  DIVERGENTE  PODE,  
DE  INÍCIO,  SUSCITAR  CONTRARIEDADES  E,  A  POSTERIO-
RI,  CARREAR  INÚMERAS  CONSCIÊNCIAS  À  ACELERAÇÃO  

EVOLUTIVA,  A  PARTIR  DO  EXEMPLARISMO  SADIO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, promove o abertismo consciencial visando con-

viver a diversidade evolutiva? Já adotou atitudes ou proferiu opiniões divergentes do grupo evolu-

tivo promovendo o upgrade consciencial de todos? 
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M. M. F. 
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D I V E R S I F I C A Ç Ã O    HO L O P E N S Ê N I C A  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A diversificação holopensênica é a característica específica de cada atmos-

fera ou ambiente mentalsomático, psicossomático, pensênico, energético e parapsíquico da cons-

cin ou do grupo de pessoas, constituindo o conjunto capaz de torná-la e sustentá-la diferente das 

demais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo diversificação vem do idioma Latim Medieval, diversificare, pro-

vavelmente deduzido do idioma Latim, diversificatus, “diversificado; dividido em várias partes”. 

Apareceu no Século XIX. O elemento de composição holo deriva 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 provém do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência 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 vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Diversificação ambiental. 2.  Diversificação atmosférica. 3.  Diversi-

ficação cenográfica. 4.  Incompatibilidade holopensênica. 5.  Incompatibilidade ambiental. 6.  Di-

vergência holopensênica. 7.  Diferenciação holopensênica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo diversifica-

ção: diversificada; diversificado; diversificante; diversificar; diversificável. 

Neologia. As 4 expressões compostas diversificação holopensênica, diversificação holo-

pensênica mínima, diversificação holopensênica mediana e diversificação holopensênica máxima 

são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Compatibilidade holopensênica. 2.  Compatibilidade ambiental.  

3.  Compatibilidade atmosférica. 4.  Convergência holopensênica. 

Estrangeirismologia: a funcionalidade do Argumentarium ou Tertuliarium especiali-

zado. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holopensenidade, em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a diversificação holopensênica; a identificação e o reconhecimento da di-

versificação dos holopensenes contíguos; o holopensene pessoal autoconsciente; o holopensene 

doméstico; o holopensene pessoal da afetividade; a holopensenização potencializando a linearida-

de da autocognição; a estrutura do holopensene institucional; a assepsia do holopensene pessoal 

com a holomaturidade; o holopensene pessoal antifisiológico; os antipensenes; a antipensenidade; 

os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene acolhedor das ECs; o holopensene da 

megafraternidade; a abordagem pensene a pensene; o holopensene pessoal da multidimensionali-

dade; o holopensene pessoal do dinamismo evolutivo; os parapsicopensenes; a parapsicopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: as divergências dos ambientes; as atmosferas humanas diferentes; os cenários 

intrafísicos diversificados; o papel de separação física das paredes; a função dos biombos; a fina-

lidade das divisórias; as diferenças entre a cozinha e o quarto de dormir; as vizinhanças incompa-

tíveis; a identificação e o reconhecimento dos limites intelectuais das pessoas; os autencapsula-
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mentos cerebelares; os autencapsulamentos mentaissomáticos; as dificuldades das interfusões 

conscienciais; a relevância do conceptáculo intelectual. 

 

Parafatologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; a importância da base intrafísica energética; o valor do escritório 

pessoal energeticamente blindado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holopensênico quarto de dormir–base intrafísica. 

Principiologia: o princípio do materpensene holopensênico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) explícito na base intrafísica. 

Teoriologia: a teoria das energias gravitantes patológicas. 

Tecnologia: a técnica da defesa energética do ambiente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação holopensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons. 

Efeitologia: o efeito irradiante do holopensene interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo da Pensenologia; o ciclo progressivo da diversificação ho-

lopensênica. 

Enumerologia: a incompatibilidade intelectual; a incompatibilidade mentalsomática;  

a incompatibilidade holopensênica; a incompatibilidade ideativa; a incompatibilidade percucien-

te; a incompatibilidade dedutiva; a incompatibilidade cosmovisiológica. 

Binomiologia: o binômio conscin lúcida–holopensene sadio. 

Interaciologia: a interação incorruptibilidade consciencial–holopensene homeostático. 

Crescendologia: o crescendo base da tenepes–ofiex pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio quarto de dormir–base intrafísica–ofiex pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio paracérebro-cérebro-soma-holopensene. 

Antagonismologia: o antagonismo holopensene autoconsciente / holopensene incons-

ciente; o antagonismo holopensene harmônico / holopensene desequilibrado. 

Paradoxologia: o paradoxo do holopensene do quarto da filha, criança sadia, ser mais 

positivo se comparado ao holopensene do quarto do pai alcoólatra. 

Politicologia: o holopensene acolhedor da democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às energias conscienciais (ECs). 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Holotecologia: a assistencioteca; a energossomatoteca; a pensenoteca; a mentalsomato-

teca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Grafo-

pensenologia; a Ortopensenologia; a Energossomatologia; a Autocogniciologia; a Autopesquiso-

logia; a Mentalsomatologia; a Holoculturologia; a Cosmoeticologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pensenodiversor; o Homo sapiens diversor; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens evo-

lutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: diversificação holopensênica mínima = o laboratório de Anatomia da Fa-

culdade de Medicina em confronto com a sala de necrópsia do Instituto Médico-Legal; diversifi-

cação holopensênica mediana = o laboratório de Física em confronto com o laboratório de Quími-

ca; diversificação holopensênica máxima = a base intrafísica do tenepessista em confronto com  

o quarto da prostituta profissional. 

 

Culturologia: a cultura da holopensenidade autoconsciente. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, 2 cenários antagôni-

cos, com duas personagens díspares, explicitados em 4 aspectos, a fim de se entender melhor a di-

versificação entre os holopensenes contíguos: 

1.  Intelectual. Na primeira sala do primeiro andar do edifício, o jovem intelectual eru-

dito, isolado no silêncio de alta introspecção, cogita mental e profundamente na teoria complexa. 

O holopensene aí é mentalsomático, cortical, racional. 

2.  Zeladora. Ao mesmo tempo, na segunda sala, ao lado, a velha senhora, zeladora 

prestimosa, solfejando a canção popular do momento, limpa o escritório, com alta eficiência psi-

comotriz e técnica. O holopensene aí é cerebelar, psicomotor, artesanal. 

3.  Incompatibilidade. Entre as duas pessoas e entre os 2 ambientes do mesmo andar, 

ocorre a diversificação inafastável dos holopensenes contíguos e a impossibilidade da comunica-

ção direta, inteligível, do erudito da teoria, sob intensa excogitação técnica, à zeladora. A parede  

é o gap intelectivo, a brecha mentalsomática ou o abismo ideológico entre as duas conscins.  

O megafoco do conteúdo de cada holopensene apresenta inarredável incompatibilidade. 

4.  Conclusão. Fácil concluir com toda lógica: a diversificação holopensênica depende 

quanto à manutenção, do megafoco consciencial predominante. O holopensene constitui a exten-

são da psicosfera e da força presencial da principal conscin ou do strong profile predominante. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a diversificação holopensênica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

10.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  DIVERSIFICAÇÃO  HOLOPENSÊNICA  É  REALIDADE  

CRUCIAL  PARA  O  ENTENDIMENTO  MAIS  AMPLO  DA  EVO-
LUÇÃO  DA  VIDA  INTRAFÍSICA  PESSOAL  E  GRUPAL,  VIDA  

ESTA,  ANTES  DE  TUDO,  ENERGÉTICA  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, dá valor ao holopensene principal gerado a partir 

da vontade? Tal holopensene contribui para a realização da autoproéxis? 
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D I V I D E N D O    D A    M E G A E U F O R I Z A Ç Ã O  
( ME G A E U F O R I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O dividendo da megaeuforização é a captação espontânea de reflexões si-

multâneas, ou inspirações avançadas, derivadas das ações megaeuforizantes no momento das ex-

perimentações energossomáticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo dividendo vem do idioma Latim, dividendus, gerúndio de divi-

dere, “dividir; partir; repartir; distribuir; apartar; estremar; separar de; matizar; variar; quebrar; 

romper (a harmonia); separar (inimigos)”. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição 

mega deriva do idioma Grego, mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de 

maior categoria; mais importante”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século 

XIX. A palavra euforia procede do mesmo idioma Grego, euphoría, “capacidade de sustentar; de 

tolerar algo com facilidade; produzir; fecundidade”, e esta de phoréó, “tolerar; suportar”. Apare-

ceu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Bônus da megaeuforização. 2.  Reflexão da megaeuforização. 3.  Ins-

piração megaeuforizante. 4.  Benefício da megaeuforização. 5.  Ganho da megaeuforização. 

Neologia. As 3 expressões compostas dividendo da megaeuforização, dividendo da me-

gaeuforização aproveitado e dividendo da megaeuforização desperdiçado são neologismos técni-

cos da Megaeuforizaciologia. 

Antonimologia: 1.  Desconhecimento da megaeuforização. 2.  Desconhecimento do EV. 

3.  Prejuízo da autassedialidade. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o breakthrough parapsíquico pessoal; o bal-

lonnement; a joie de vivre; a mega exhilaration; o overflow de energias homeostáticas; o perking 

up pessoal e grupal; a cosmic elation; o plus da megaeuforização; o upgrade da megaeuforização 

a partir da omnicatálise holossomática. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência das megaprioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial; os para-

psicopensenes; a parapsicopensenidade; os exopensenes sadios; a exopensenidade sadia; a sinto-

nia parapensênica da conscin paraperceptiva; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os harmonopensenes;  

a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenização mantendo sadiamente a parapercep-

tibilidade aguçada; a autopensenização retilínea. 

 

Fatologia: a evolução consciente da conscin lúcida; a ultrapassagem dos máximos intra 

e extrafísicos, humanos e parapsíquicos, conquistados até o momento evolutivo; os subprodutos 

sadios das tarefas essenciais; as neoverpons geradas pelos fenômenos das megaeuforizações; as 

bonificações holossomáticas da megaeuforização; a gestão consciencial dos ganhos; a autavalia-

ção das taxas da rentabilidade interassistencial; o valor evolutivo pessoal mensurado pelo mon-

tante de dividendos recebidos e compartilhados. 

 

Parafatologia: o dividendo da megaeuforização; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a megaeuforização fazendo refle-

tir sobre os temas mais relevantes da vida; os efeitos, consequências, bônus ou dividendos da me-

gaeuforização em geral; a potencialização do requintamento mentalsomático; as ocorrências dos 

extravazamentos de energias conscienciais sadias; a autopensenização de primeira ordem; os efei-
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tos colaterais, cosmoéticos, parapsíquicos e mentaissomáticos da interassistencialidade lúcida; os 

dividendos da ofiex para a consciência recém-dessomada; os dividendos da tenepes e da ofiex pa-

ra os amparadores extrafísicos; a manutenção da condição da descoincidência vígil sadia; o divi-

dendo parademográfico da atração de consciexes carentes e, consequentemente, de consciexes as-

sistentes; a intensificação da interação com os amparadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo lucidez intrafísica– 

–lucidez extrafísica; a construção gradativa do sinergismo consciência-Cosmos. 

Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial; a teática do princí-

pio da descrença. 

Codigologia: o autoparapsiquismo aperfeiçoando a incorruptibilidade do código pessoal 

de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das conotações parafenomenológicas em geral. 

Tecnologia: as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; a técnica da soltura 

energossomática; a técnica da megaeuforização pessoal; a paratécnica da megaeuforização; os 

condicionantes paratécnicos para o aproveitamento dos dividendos da megaeuforização; a técni-

ca de compartilhamento da megaeuforização pessoal. 

Voluntariologia: os voluntários epicentros interassistenciais lúcidos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos 

Cosmovisiólogos; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Desperticidade. 

Efeitologia: os efeitos do fenômeno do extrapolacionismo; os efeitos físicos sadios con-

comitantes às interassistencialidades; os efeitos do autocomedimento no prolongamento das ex-

periências de agudização do autoparapsiquismo; os efeitos do megarrelaxe psicofísico na susten-

tação da saúde consciencial; os efeitos profiláticos do autodiagnóstico holossomático imediato; 

os efeitos paraprofiláticos da higienização holopensênica instantânea; os efeitos do megarrevi-

goramento consciencial instantâneo na autoprontidão interassistencial; os efeitos pacificadores 

da harmonização holopensênica; os efeitos reverberadores da megaeuforização no Cosmos. 

Neossinapsologia: as neossinapses cosmoéticas, universalistas e maxifraternas; a inten-

sificação das paraneossinapses consistentes; a expansão da rede de neossinapses cosmoéticas 

universalistas e maxifraternas. 

Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo para-

psíquico coativação atributiva–paracoativação atributiva; o ciclo dividendos auferidos–dividen-

dos distribuídos. 

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio Casuística-Paracasuís-

tica; o binômio hiperparapsiquismo-hipervigilância; o binômio interassistencialidade-autocos-

moeticidade; o binômio compensação bioenergética–flexibilidade energossômica; o convívio in-

teligente com o binômio euforin-euforex; o binômio Mentalsomatologia-Automegaeuforização. 

Interaciologia: a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno pa-

rapsíquico; a interação fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação estreita vivências-pa-

ravivências; a interação autopotencialização-autoconfiança; a interação omnicompreensão-hete-

roperdoamento; a interação autodesassedialidade-anticonflitividade; a interação homeostasia ín-

tima–pacificação universal; a interação aura de serenidade–aura de saúde; a interação megaeu-

forização-CEE. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica 

cosmovisiológica; o crescendo hiperparapsiquismo–descoincidência vígil sadia; o crescendo eu-

forin-primener-cipriene; o crescendo energético estado vibracional–arco voltaico craniocha-

cral–megaeuforização; o crescendo euforin-megaeuforização; o crescendo progressivo dos divi-

dendos evolutivos da megaeuforização. 
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Trinomiologia: o trinômio ofiex-compléxis-desperticidade podendo ser o principal res-

ponsável pela megaeuforização quando gerada pela conscin; o trinômio sentidos somáticos– 

–atributos mentais–parapercepções multidimensionais; o trinômio pertinência-agudeza-perspicá-

cia; o trinômio avançado soltura energossomática–soltura psicossomática–soltura mentalsomáti-

ca; o trinômio autodesassedialidade-anticonflitividade-imperturbabilidade; o trinômio da ho-

meostase holossomática primener-cipriene-megaeuforização. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Para-

percepciologia; o polinômio macrossoma funcionante (megacondição somática)–cipriene ininter-

rupto (megacondição energossomática)–megaeuforização sustentada (megacondição psicossomá-

tica)–cosmoconsciência recorrente (megacondição mentalsomática). 

Antagonismologia: o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico;  

o antagonismo Interassistenciologia / Perdologia. 

Paradoxologia: o paradoxo da assistência a megassediadores gerar a agudização auto-

parapsíquica; o paradoxo evolutivo da consciência – elemento cósmico essencial – necessitar de 

extrema depuração para harmonizar-se com o próprio Cosmos; o paradoxo cronêmico do refazi-

mento holossomático de minutos superior ao de semanas em férias. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia; a meritocracia evolutiva. A política inte-

rassistencial de distribuição imediata dos dividendos extrafísicos recebidos. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; o conhecimento 

sobre as leis da parapercepção; o resultado da lei do maior esforço aplicada à autoparapercepti-

bilidade. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;  

a energofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Megaeuforizaciologia; a Autodiscernimentologia; a Energosso-

matologia; a Homeostaticologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia;  

a Megafocologia; a Autopriorologia; a Crescendologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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. 
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Hominologia: o Homo sapiens euphorisator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dividendo da megaeuforização aproveitado = a captação espontânea de 

reflexões simultâneas, ou inspirações avançadas, derivadas das ações megaeuforizantes no mo-

mento das experimentações energossomáticas, anotadas e utilizadas de imediato; dividendo da 

megaeuforização desperdiçado = a captação espontânea de reflexões simultâneas, ou inspirações 

avançadas, derivadas das ações megaeuforizantes no momento das experimentações energosso-

máticas, não anotadas e nem utilizadas. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Energossomatologia; a paracultura do parapsi-

quismo interassistencial cosmoético. 

 

Taxologia. No universo da Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 cate-

gorias de dividendos megaeuforizantes de acordo com os veículos conscienciais: 

1.  Dividendos somáticos: a melhoria da saúde física; a otimização da Fisiologia; a re-

missão de minidoenças; o patrocínio de autodisposição propulsora da produtividade pessoal. 

2.  Dividendos energossomáticos: a sustentação da saúde energética; a soltura da ener-

gosfera; o transbordamento de ECs sadias; o favorecimento da assistência ectoplásmica. 

3.  Dividendos psicossomáticos: o incremento da saúde emocional; a pacificação ínti-

ma; a vivência teática da megafraternidade; o fortalecimento da autoconfiança interassistencial. 

4.  Dividendos mentaissomáticos: a potencialização da saúde intelectual; a harmoniza-

ção dos holopensenes circundantes; a expansão mentalsomática; a captação de neoverpons. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Paramaximologia, eis, por exemplo, na ordem evolutiva 

de relevância, 7 categorias de máximos evolutivos, parapsíquicos, a serem conquistados pela 

conscin lúcida, homem ou mulher, nos quais se incluem os dividendos megaeuforizantes: 

1.  Cipriene (Ciclo de primaveras energéticas; Energossomatologia). 

2.  Extrapolacionismo parapsíquico (Autoparapercepciologia). 

3.  Megaeuforização (Autodividendos mentaissomáticos). 

4.  Projeção de consciência contínua (Autoprojeciologia). 

5.  Autoconscientização multidimensional (AM). 

6.  Cosmoconsciência (Megaparafenomenologia Pessoal). 

7.  Aparição de Consciex Livre (CL; Testemunhologia). 

 

Maximologia. Segundo a Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

7 possíveis imagens mentaissomáticas, ideais, máximas, derivadas das reflexões primárias gera-

das pelas megaeuforizações da conscin lúcida: 

1.  Vida do Homo sapiens serenissimus (Serenão). 

2.  Comunex evoluída. 

3.  Aula avançada do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

4.  Banho de energia no planeta Terra. 

5.  Planeta Terra como Megaescola Cosmoética. 

6.  Estado Mundial da Megafraternidade. 

7.  Democracia Direta vivenciada na Terra. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o dividendo da megaeuforização, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Bônus  parapsíquico:  Crescendologia;  Homeostático. 

04.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

08.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Júbilo  cosmoético:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Realidade  impactante:  Surpreendenciologia;  Homeostático. 

15.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

 

OS  DIVIDENDOS  DAS  MEGAEUFORIZAÇÕES  PESSOAIS 

PODEM  POTENCIALIZAR,  DE  MODO  SURPREENDENTE,  
A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER,  QUANDO  

ATENTA  ÀS  PRIORIDADES  PROEXOLÓGICAS  EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou as megaeuforizações? Captou algu-

ma neoverpon com os parafenômenos? 
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D I V I D E N D O    D A    P E R S O N A L I D A D E    C O N S E C U T I V A  
( S E R I E X O M E T R I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O dividendo da personalidade consecutiva é o conjunto de ganhos, provei-

tos ou efeitos positivos, intra e interconscienciais, advindos do descobrimento, localização ou re-

velação de determinada vida pretérita pessoal ou alheia (Holomnemossomatologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo dividendo é proveniente do idioma Latim, dividendus, gerúndio 

de dividere, “dividir; partir; repartir; distribuir; apartar; estremar; separar de; matizar; variar; que-

brar; romper (a harmonia); separar (inimigos)”. Apareceu no Século XVII. O termo personalida-

de vem do mesmo idioma Latim, personalitas, “personalidade”, de personalis, “inerente à pessoa; 

pessoal”, sob a influência do idioma Francês, personnalité, “aquilo que constitui a pessoa em ge-

ral; caráter próprio da pessoa em particular”. Surgiu no Século XIX. A palavra consecutivo  

é adaptação do idioma Francês, consécutif, derivado do idioma Latim, consecutivus, de consecu-

tus, através de consequere, “ir atrás; alcançar; seguir; resultar”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Consequências cosmoéticas da personalidade consecutiva. 2.  Efeitos 

benéficos da autolocalização seriexológica. 3.  Vantagem das autorretrocognições autênticas.  

4.  Lucro consciencial pós-autoidentificação seriexológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas dividendo da personalidade consecutiva, dividen-

do egocármico da personalidade consecutiva, dividendo grupocármico da personalidade conse-

cutiva e dividendo policármico da personalidade consecutiva são neologismos técnicos da Serie-

xometria. 

Antonimologia: 1.  Efeito nosológico da personalidade consecutiva. 2.  Desvantagem 

da revelação seriexológica. 3.  Dividendo da megaeuforização. 

Estrangeirismologia: os aftereffects das retrocognições autênticas; o farway, so close 

seriexológico; o detalhamento das selfperformances; o Retrocognitarium; o Seriexarium; o Inter-

missarium; o Proexarium; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomemoriologia Teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Seriexometria; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; 

os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes;  

a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemo-

pensenidade; os rastros pensênicos; a investigação das retrofôrmas holopensênicas; o confronto 

entre o materpensene da personalidade anterior e o da atual; o holopensene da Ressomatologia. 

 

Fatologia: as consequências intrafísicas das vidas passadas; o impacto intrafísico atual 

advindo da realidade passadológica; a maxipotencialização dos afazeres proexológicos; a repers-

pectivação dos próprios conceitos; as implicações grupocármicas surpreendentes; a marca socio-

métrica oriunda da autoidentificação seriexológica; a confirmação retrocognitiva enquanto mega-

aporte proexológico; a importância do cuidado mnemônico continuado; a associação de ideias 

provenientes do estudo seriexológico; a qualificação da interassistência visando a policarmalidade 

teática; a autoimposição da megarresponsabilidade evolutiva (Autabsolutismologia); a autoimper-

turbabilidade crescente resultante da revisitação da própria História (Despertologia). 

 

Parafatologia: o dividendo da personalidade consecutiva; os ganhos advindos da revela-

ção seriexológica; a assunção crescente da holobiografia pessoal; a reverberação paragenética ao 
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longo do tempo; a antevisão dos reencontros seculares; a visita dos ex-companheiros na tenepes; 

a recuperação de megacons através da retrocognição intermissiva; a autovivência do estado vibra-

cional (EV) profilático qualificando a homeostase paracerebral; a reeducação holossomática a ca-

da ressoma visando entrosar cada vez mais o paracérebro (Holomemoriologia) ao cérebro (Sinap-

sossomatologia); a busca do entrosamento da autoproéxis atual com as omissões seriexológicas 

da retrovida crítica; a meta maior da conquista do Estado de Consciência Contínua (Lucidologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo lucidez multiexistencial–tarefa intrafísica. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do trio ínsito. 

Tecnologia: a técnica do Retrocognitarium; a técnica do cotejo interexistencial. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológi-

cas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito halo das megarrevelações evolutivas; o efeito grupocármico das re-

trocognições; o efeito surpresa das retrocognições; o efeito intraconsciencial das autorreflexões 

retrocognitivas. 

Neossinapsologia: o reacesso das autorretrossinapses possibilitando neossinapses proe-

xológicas. 

Ciclologia: o ciclo autoverbetográfico retributivo enquanto técnica de reacesso neossi-

náptico; o ciclo holorressomático da espiral evolutiva. 

Enumerologia: o ganho consciencial; o ganho interassistencial; o ganho grupocármico; 

o ganho proexológico; o ganho parapsíquico; o ganho holossomático; o ganho evolutivo. 

Binomiologia: o binômio senso de dever–descenso cosmoético; o binômio conscin-co-

baia seriexológica–espelho consciencial multidimensional; o binômio conscienciograma-seriexo-

grama. 

Interaciologia: a interação grupocarma familiar–passado pessoal; a interação autorre-

alismo consciencial–autorrealizações proexológicas. 

Crescendologia: o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade; o crescendo especi-

alismo holobiográfico–atacadismo interassistencial; o crescendo cosmovisiológico pessoal facili-

tando a compreensão do puzzle seriexológico grupal. 

Trinomiologia: o trinômio retrobiografia-parabiografia-neobiografia; o trinômio serié-

xis-invéxis-compléxis. 

Antagonismologia: o antagonismo ser / estar; o antagonismo falar / fazer; o antagonis-

mo Zeitgeist atual / Zeitgeist pretérito; o antagonismo hipótese seriexológica / confirmação re-

trocognitiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência madura souber da própria 

História (teoria), mais acelerará a própria História (teática). 

Politicologia: a seriexocracia. 

Legislogia: a lei do retorno seriexológico; a lei de causa e efeito; as leis da proéxis; as 

leis da Parageneticologia; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do fluxo do Cosmos; a lei do 

maior esforço aplicada às autopesquisas retrocognitivas. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a holopensenofilia;  

a neofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Maniologia: a atenção quanto à nostomania. 

Mitologia: a eliminação dos mitos pessoais quanto ao próprio passado. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a lo-

gicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

8891 

Interdisciplinologia: a Seriexometria; a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Holomne-

mossomatologia; a Maxiproexologia; a Paradireitologia; a Parapercepciologia; a Grupocarmolo-

gia; a Parageneticologia; a Holorressomatologia; a Cosmovisiologia; a Cronoevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o seriexólogo; o seriexômetra; o holobiógrafo. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a seriexóloga; a seriexômetra; a holobiógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens responsabilis; o Homo 

sapiens compromissus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens obligatus; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo 

sapiens holomaturologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dividendo egocármico da personalidade consecutiva = a reconquista dos 

retroatributos conscienciais, incluindo o retromegatrafor; dividendo grupocármico da personali-

dade consecutiva = a lucidez teática quanto às retrocompanhias, inclusive a retromãe; dividendo 

policármico da personalidade consecutiva = a cosmovisão crescente quanto ao mecanismo se-

riexológico envolvido no ciclo holorressomático. 

 

Culturologia: a cultura da autoconscientização seriexológica. 

 

Conceito. Considerando a Definologia, a personalidade consecutiva lúcida é a conscin- 

-cobaia, homem ou mulher, consciente e convicta quanto à determinada retroidentidade pessoal. 

Tal fato promove reiterados estilhaços cognitivos em diferentes áreas da manifestação conscienci-

al. Retrocognição levanta poeira. 

 

Efeitos. Atinente à Seriexometria, eis ordenados alfabeticamente, 50 dividendos ou con-

sequências positivas óbvias advindas da lucidez quanto à determinada retrovida pessoal, ordena-

dos alfabeticamente de acordo com as principais especialidades conscienciológicas afins: 

01.  Autocosmoeticologia: o aumento do nível de cosmoeticidade atual, com efeitos evi-

dentes sobre o CPC, em função da cosmovisão parafactual e do autencantoamento teático patroci-

nados pela imposição e realidade dos fatos seriexológicos (autoultimato cosmoético). 

02.  Autopesquisologia: a óbvia ampliação das análises autoconscienciometrológicas 

(traços conscienciais) tendo por base pelo menos duas oportunidades de ressoma para serem com-

paradas, as quais determinam nítida calibragem do ponteiro da própria bússola intraconsciencial, 

acarrentando menor grau de idealização ou distorção da autoimagem (autoconceito). 

03.  Autorrevezamentologia: a autocomprovação íntima da realidade inerente à seriali-

dade existencial pessoal facultando a retomada de trabalhos e tarefas iniciadas em retroexistênci-

as, além do preparo lúcido das próximas vidas a partir do autorrevezamento multiexistencial 

consciente (gesconografia). 

04.  Cogniciologia: o acesso a vasto cabedal de informações acerca da realidade seriexo-

lógica pessoal, incluindo os interesses intelectuais e a especialidade holobiográfica, potencializan-

do o nível de responsabilidade evolutiva e a autoatualização mentalsomática. 

05.  Comunicologia: a autoimposição interassistencial de comunicar e compartilhar os 

achados das pesquisas seriexológicas pessoais e grupais com o grande público (cobaiagem) com  

o objetivo de auxiliar na compreensão quanto aos mecanismos evolutivos da seriéxis a fim de es-

clarecer as consciências (tares) e incentivar a heterolocalização seriexológica (retrocognição). 
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06.  Conviviologia: a autorresponsabilização quanto ao nível de sociabilidade pessoal, 

incluindo o grau de civilidade, generosidade, gregarismo, aglutinação e renúncia, em função do 

aumento da lucidez quanto à importância dos contatos interconscienciais (amizades) ao longo da 

seriéxis (Parassociometria). 

07.  Cosmovisiologia: a aquisição de senso cosmovisiológico mais amplo a partir do 

conjunto de dados retrobiográficos pessoais e grupais levantados advindos do cotejo com as con-

dições ego e grupocármicas atuais. 

08.  Despertologia: o acréscimo da motivação perante a aquisição consciente e crescente 

da autoimperturbabilidade do Ser Desperto com o intuito de ajudar mais o próprio grupo evoluti-

vo e, com isso, agilizar a evolução de todos os envolvidos. 

09.  Duplologia: o aumento das chances de acerto na escolha da parceria evolutiva vi-

sando o exercício lúcido da intercooperação maxiproexológica (duplismo libertário) ao considerar 

aquele com o qual tenha tido mais vidas e responsabilidades em comum (duplocarma). 

10.  Egocarmologia: a aquisição de indicador seriexológico confiável quanto ao patamar 

de débitos da conta-corrente egocármica em contraposição às autoprioridades atuais agilizando  

a vivência do autabsolutismo cosmoético. 

11.  Egologia: o incremento das chances de redução ou eliminação de tendências egoísti-

cas e egocêntricas pessoais, incluindo autopromoções e defesas espúrias do próprio egão, visando 

o egocídio lúcido em função do autodistanciamento e do melhor poder de análise das automani-

festações. 

12.  Equipexologia: o questionamento quanto à possível participação em equipe extrafí-

sica de trabalho tendo por base as retroatividades profissionais, os retrotalentos manifestos e as 

amizades raríssimas identificadas (Intermissiometria). 

13.  Escalologia: o aumento de parâmetros de análise (indicadores) quanto ao posiciona-

mento pessoal na escala evolutiva das consciências ou o percentual de autolucidez em relação ao 

Homo sapiens serenissimus. 

14.  Evoluciologia: o grau de autoconscientização quanto ao progresso constante da evo-

lução consciencial, incluindo a Hermenêutica da Evoluciologia e respectivas consequências prá- 

ticas. 

15.  Geneticologia: o maior número de variáveis a serem avaliadas quanto ao patrimônio 

genético recebido dos pais atuais, incluindo a cognição quanto à provável contribuição predomi-

nante (materna ou paterna), sendo indicativo de relações holobiográficas mais profundas e fre-

quentes. 

16.  Genogramologia: a visão de conjunto maior quanto ao pomar genealógico das vi-

das em análise, sobretudo da atual, permitindo cotejos seriexológicos na busca de personalidades 

consecutivas e antepassados grupocármicos de si mesmos. 

17.  Geopoliticologia: a noção geográfica dos territórios visitados e vividos em retrovi-

das (e as respectivas consequências) a partir da análise de retrobiografias, possibilitando ampliar  

a compreensão quanto à extensão geopolítica da manifestação pessoal (fôrmas holopensênicas)  

e os efeitos na proéxis atual. 

18.  Grupocarmologia: a cognição quanto aos grupos dos quais faz parte na condição de 

representante lúcido permitindo ter ideia quanto ao saldo da conta-corrente grupocármica e, com 

isso, intensificar os acertos interconscienciais (ajustes cármicos) na vida atual. 

19.  Gruporrevezamentologia: a motivação em ajudar a encontrar número cada vez ma-

ior de pessoas do grupo evolutivo nas vidas pretéritas a fim de esclarecer e catalisar as possibili-

dades de revezamento grupal interexistencal lúcido. 

20.  Holobiografologia: a união de pontos holobiográficos entre duas ou mais vidas per-

mitindo iniciar o tracejado do périplo seriexológico pessoal e grupal (puzzle). 

21.  Holomaturologia: o fato indiscutível de a revelação seriexológica provocar, com  

o tempo, o aumento no nível de holomaturidade da conscin derivado sobretudo da ampliação do 

senso de paradever cosmoético. 
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22.  Holomemoriologia: o saber retrocognitivo abrindo caminhos sinápticos no cérebro 

atual a fim de facilitar a rememoração de retrolembranças não só referentes à vida acessada mas 

também a outras vidas humanas e períodos intermissivos (reação em cadeia). 

23.  Holopensenologia: a identificação da gama de holopensenes afins à própria mani-

festação, incluindo o diagnóstico de fôrmas holopensênicas, favorecendo a sintonização com os 

mesmos nos dias de hoje a fim de alcançar a taquirritmia megagescônica. 

24.  Holossomatologia: o autodiagnóstico quanto aos erros e acertos perante o patrimô-

nio holossomático recebido em retrovida, incluindo o nível de longevidade sadia, em contraposi-

ção ao padrão de cuidado holossomático atual (egocarmometria). 

25.  Interassistenciologia: a sensibilização pessoal quanto à importância da interassis-

tencialidade lúcida, verdadeira moeda evolutiva, buscando expandi-la em quantidade e qualidade 

através da priorização da tares, da tenepes e do autexemplarismo cosmoético. 

26.  Intermissiologia: a suposição lógica (tendo por base os erros, acertos e feitos da re-

troexistência) da qualidade da intermissibilidade adquirida após a retrovida em análise comparan-

do-a ao último período intermissivo (se não for o mesmo) e à fase da primeira infância da vida 

atual. 

27.  Intraconscienciologia: a aquisição de referencial seriexológico ou marco de compa-

ração quanto à manifestação dos aspectos intraconscienciais, incluindo idiossincrasias, nódulos 

holomnemônicos e atributos pessoais diferenciados (megatrafor) a fim de compará-los com a con-

dição consciencial atual. 

28.  Liderologia: a autoconscientização quanto à importância do exercício da liderança 

consciente perante o grupo evolutivo mais próximo por meio da polarização do próprio materpen-

sene a fim de catalisar a interassistencialidade através do epicentrismo consciencial. 

29.  Macrossomatologia: o interesse pelas pesquisas da Somatologia Comparada (Te-

leobiotipologia) a fim de estudar possível aquisição de macrossoma (corpo humano maceteado) 

nessa ou nas próximas existências. 

30.  Materpensenologia: a valorização do papel das intenções e objetivos pessoais mais 

arraigados na retrovida a fim de identificar o retromaterpensene e compará-lo com o atual a fim 

de diagnosticar a retrossenha pessoal. 

31.  Megatrafalologia: a possibilidade de preenchimento atual de trafais pretéritos, in-

cluindo o retromegatrafal manifesto na retrovida e o cotejo com o megatrafal atual. 

32.  Megatrafarologia: a oportunidade de superação atual dos trafares pretéritos, in-

cluindo o megatrafar manifesto na retrovida. 

33.  Megatraforologia: a reaquisição dos cons referentes à manifestação de retrotrafores 

preciosos à proéxis atual, muitos porventura ociosos ou ainda não expressos no neossoma. 

34.  Ocupaciologia: a constatação da importância dos afazeres mais produtivos da retro-

vida e a profundidade da provável raiz holobiográfica de tal ocupação tornando indispensável  

o retorno e a retomada da mesma, em algum nível, na proéxis atual (leitmotiv holobiográfico). 

35.  Paracronologia: a lucidez quanto à unidade de tempo seriexológico a partir da 

constatação das poucas mudanças temperamentais ao longo de séculos de existências humanas, 

incluindo o fato de a atual vida intrafísica valer por 15 vidas pretéritas em função da autolucidez  

e das melhores condições da intrafisicalidade em geral (fartura). 

36.  Paradireitologia: a aplicação na prática das leis de causa e efeito ao caso pessoal 

permitindo antever e assumir paradeveres ego, grupo e policármicos impostos a si mesmo em fun-

ção dos fatos e parafatos levantados. 

37.  Parafenomenologia: a autocompreensão maior da importância dos parafenômenos 

no vislumbre e autocomprovação da Multidimensiologia em retrossomas, com efeitos óbvios so-

bre a priorização dos mesmos na vida atual. 

38.  Parageneticologia: o cotejo da herança paragenética do soma pretérito com a pa-

ragenética do soma atual permitindo antever denominadores comuns e, consequentemente, as ba-

ses mais sólidas do patrimônio paracerebral pessoal e o nível de expressão no neossoma. 
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39.  Para-Historiografologia: o incremento da cognição quanto à importância dos regis-

tros históricos deixados, incluindo as repercussões sociais e parassociais de tais escritos, os quais 

criam e / ou reforçam holopensenes afins à própria personalidade. 

40.  Parapatologia: a lucidez quanto às tendências nosográficas pessoais (doenças)  

e a possibilidade de evitação das mesmas no soma atual (Paraprofilaxiologia). 

41.  Paraprocedenciologia: as especulações coerentes quanto à comunex pré-natal par-

tindo da análise do automaterpensene e da grupocarmometria prévios e a relação com a condição 

consciencial atual. 

42.  Parassociometrologia: a aferição da quantidade e qualidade das interrelações gru-

pocármicas (família, duplista, amigos, colegas, opositores ideológicos e desafetos) a fim de am-

pliar a lucidez quanto ao saldo da conta-corrente grupocármica, incluindo as investigações quanto 

ao quem é quem seriexológico nos dias de hoje. 

43.  Policarmologia: a noção quanto ao saldo da conta-corrente policármica pessoal  

a partir da análise do grau de impessoalização (altruísmo, abnegação, isenção, coletivismo, orto-

intencionalidade, benignidade e megafraternismo) manifesto na retrovida e na proéxis atual. 

44.  Proexologia: a ciência quanto ao patamar das omissões e realizações pretéritas im-

pondo neorresponsabilidades autoproexológicas, incluindo o megafoco de trabalho libertário, as 

evitações automiméticas, os temas gesconológicos e o público-alvo interassistencial com o desi-

derato final de conquistar o maxicompléxis. 

45.  Ressomatologia: a reperspectivação da importância do período pré-ressomático  

e ressomático inicial na fundamentação da neovida, incluindo o papel super crítico da genitora  

e da cultura onde a consciex nascerá (Mesologia). 

46.  Reurbexologia: o vislumbre menos impreciso da repercussão multidimensional  

e multiexistencial das tarefas pessoais (minipeça) inseridas em contexto abrangendo larga escala 

de consciências (maximecanismo) e a repercussão holocármica de tal situação, incluindo as con-

tribuições à melhoria da cognição humana (Verponologia) e ao bem-estar do Homem (Homeosta-

siologia). 

47.  Seriexometrologia: a identificação do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) possi-

bilitando excogitações quanto ao saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) e a posição predomi-

nante no curso grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade. 

48.  Somatologia: a possibilidade de comparação do gênero somático da retrovida em 

contraposição à condição atual permitindo avaliar o grau de adaptabilidade somática pessoal, 

além de inferir se houve predomínio ou permanência do mesmo tipo de gênero (androssoma ou 

ginossoma) por longo período seriexológico. 

49.  Temperamentologia: o aumento no grau de compreensão quanto ao modus operan-

di pessoal em termos de estilo, ações, reações, intenções, interesses, reivindicações e manifesta-

ções básicas do autotemperamento. 

50.  Universalismologia: a autavaliação (atual e retrossomática) quanto ao patamar de 

maxiconciliação e compatibilidade com os demais seres terrestres e extraterrestres, incluindo  

o nível de autopacificação íntima e o entrosamento com o fluxo do Cosmos. 

 

Megadesafio. Segundo a Recinologia, cabe à personalidade consecutiva autoconsciente 

superar em grande nível na vida atual o resultado dos autesforços pretéritos, deixando na vida 

presente legado tarístico rico a fim de poder desfrutar da paz de espírito extrafísica proveniente da 

sensação de dever cumprido. Só alcança quem não cansa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o dividendo da personalidade consecutiva, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 
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01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Apreensibilidade  parapsíquica  retrobiográfica:  Seriexologia;  Neutro. 

03.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

05.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 

06.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

07.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Excerto  retrobiográfico:  Retrobiografologia;  Neutro. 

10.  Megacalibragem  intraconsciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

12.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

13.  Memória  contínua:  Holomemoriologia;  Neutro. 

14.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Retrocognição  despercebida:  Lucidologia;  Nosográfico. 

 

NINGUÉM  PERDE  POR  ACELERAR  A  CONQUISTA  DA  AU-
TOMATURIDADE  PARAPSÍQUICA,  CONDIÇÃO  RESPONSÁ-
VEL  POR  PERMITIR  O  ACESSO  MAIOR  AO  ARCABOUÇO  

HOLOMNEMÔNICO  DE  DADOS  AUTORRETROCOGNITIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou e confirmou determinada retrobio-

grafia? Quais os efeitos ego, grupo e policármicos daí advindos? 
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Cordioli, Cesar; Personalidade Consecutiva e Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; 

N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 1 citação; 1 nota; 4 refs.; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2012; páginas 18 a 27. 
2.  Fernandes, Pedro; Autorrevezamento Existencial: Entrosamento Interexistenciológico Lúcido; Artigo; 

Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 11 enus.; 1 nota; 1 ref.; As-
sociação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 

2012; páginas 286 a 295. 

3.  Leimig, Roberto; Releitura Autobiográfica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; S-1; Seção: 
Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 20 enus.; 3 filmes; 2 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 171 a 185. 

4.  Rossa, Dayane; Relação entre Seriéxis, Proéxis e Reciclagem Intraconsciencial; Artigo; Conscientia; Re-
vista; Trimestral; Vol. 11; S-1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 9 enus.; 18 refs.; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 57 a 64. 

 

P. F. 
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D I V I D E N D O S    D A    AU T E X P O S I Ç Ã O    C O S M O É T I C A  
( A U T E X E M P L A R I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os dividendos da autexposição cosmoética são o conjunto de proventos, 

bônus, aportes ou efeitos positivos para a evolução da conscin, homem ou mulher, advindos da 

ação exemplarista de evidenciar a intraconsciencialidade multidimensionalmente, por meio da co-

municação tarística. 

Tematologia. Tema central homeostático 

Etimologia.  O vocábulo dividendos vem do idioma Latim, dividendus, gerúndio de divi-

dere, “dividir; partir; repartir; distribuir; apartar; estremar; separar de; matizar; variar; quebrar; 

romper (a harmonia); separar (inimigos)”. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição 

auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra exposição provém 

do idioma Latim, expositio, “exposição; exposto; alegação; narração; proposição maior de algum 

silogismo; explicação; esclarecimento; declaração”. Apareceu no Século XIV. A palavra cosmos 

deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563.  

O segundo elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no 

idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; mo-

ral natural; parte da Filosofia aplicada a moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Sé-

culo XV. 

Sinonimologia: 1.  Benesses da autexposição cosmoética. 2.  Efeitos benéficos da autex-

posição tarística. 3.  Vantagens evolutiva da autexposição autêntica. 4.  Proveitos oriundos da au-

texposição cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas dividendos da autexposição cosmoética, dividen-

dos autoproéxicos da autexposição cosmoética e dividendos maxiproéxicos da autexposição cos-

moética são neologismos técnicos da Autexemplarismologia. 

Antonimologia: 1.  Dividendos econômicos; ganhos monetários. 2.  Prejuízo da autex-

posição impulsiva. 3.  Ônus da autexposição taconista. 4.  Retenção egoísta das autoconquistas. 

Estrangeirismologia: os feedbacks da família nuclear e da família consciencial; o up-

grade evolutivo; o plus proexológico; os insight advindos no momento da autexposição tarística. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos benefícios da Exemplarismologia Interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sejamos 

bons investidores. Saibamos expor cosmoeticamente. Dividendos geram dividendos. 

Citaciologia. Eis 3 citações relativas ao tema: – Dar exemplos não é a melhor maneira 

de influenciar os outros. É a única (Albert Schweitzer, 1875–1965). O que vale na vida não  

é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher 

(Cora Coralina, 1889–1985). A vida humana é a bolsa de valores onde investimento na Assisten-

ciologia, sem almejar dividendos econômicos, é ganhar consciencialmente e aproveitar melhor  

a seriéxis (Júlio Almeida, 1977–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autexposição tarística cosmoética; o holopen-

sene da aplicação em empreendimentos evolutivos; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade. 

 

Fatologia: os dividendos da autexposição cosmoética; os resultados colhidos a partir dos 

autesforços; a colheita dos dividendos a partir da autexposição; a redistribuição de resultados evo-

lutivos advindos do abertismo; a comunicação oral; a comunicação escrita; a comunicação pró- 

-evolutiva exemplificada; a colheita dos bônus hauridos da escrita esclarecedora; a comunicação 
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ao modo de sementeira tarística; a diversidade dos resultados obtidos a partir da autexposição 

cosmoética; a autexposição cosmoeticamente calculada potencializando a evolução; a aceleração 

da História Pessoal; a responsabilidade das ideias divulgadas; a inibição na recuperação de cons 

magnos pela omissão deficitária quanto à autexposição; a retribuição dos aportes recebidos às 

conscins e consciexes; a tares a partir de aulas conscienciológicas; os resultados do ato de semear 

o esclarecimento cosmoético; as sementes evolutivas resultando em frutos esclarecedores; o aces-

so a verpons conscienciológicas; a exposição de informações avançadas antidogmáticas; a colhei-

ta intrafísica da auto e heterotares; as autorreflexões a partir das exposições cosmoéticas; os dife-

rentes matizes resultantes da convivialidade sadia; as diferentes facetas da autexposição; os divi-

dendos interassistenciais enquanto conquista evolutiva; os frutos de esforços dispendidos; o resul-

tado da ação voluntária; a ampliação do saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o au-

mento da autoconfiança; os dividendos compartilhados com os compassageiros evolutivos; as 

derivações dos investimentos evolutivos ao modo de dividendos; a interassistência entre consci-

ências; a escrita da megagescon pessoal visando o autorrevezamento seriexológico; os dividendos 

proexológicos ao modo de ganho consciencial; os dividendos da aplicação das ideias inatas; os 

dividendos das autopriorizações inteligentes; a máxima “quanto maior a autexposição cosmoética 

mais dividendos hauridos”; os ganhos da aquisição e aplicação dos megatributos conscienciais;  

o autodiscernimento na reaplicação dos próprios dividendos evolutivos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os dividendos pa-

rapsíquicos da interassistencialidade; as vivências extrafísicas favorecendo a autodessassediali-

dade e consequente autexposição cosmoética; os entrelinhamentos cognitivos geradores de divi-

dendos no autorrevezamento multiexistencial; os dividendos das retrocognições; os dividendos do 

Curso Intermissivo (CI); a heterodesassedialidade; as inspirações dos amparadores; os aportes 

energéticos dos amparadores extrafísicos a partir de atividades tarísticas; a autoconfiança na 

equipe extrafísica de amparadores; o auxílio técnico dos amparadores extrafísicos de função em 

aula esclarecedora e didática; os insights dos amparadores extrafísicos favorecendo escolhas inte-

ligentes e melhores aplicações evolutivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos acertos pessoais geradores de novos dividendos;  

o sinergismo lucidez multidimensional–benesses seriexológicas; o sinergismo conexão com am-

parador–dividendos extras. 

Principiologia: o princípio cosmoético de cada conscin arcar com os resultados das au-

texposições; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD);  

a aplicação do princípio da interassistencialidade; o princípio da convivialidade sadia; o princí-

pio dos autesforços evolutivos; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio pessoal da 

persistência; o princípio da retribuição; o princípio da gratidão; o princípio da autodisponibili-

dade assistencial; o princípio evolutivo do devagar e sempre. 

Codigologia: a construção e aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) gerador 

de dividendos nas autexposições; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria de quanto maior a aplicação maiores os dividendos; a teoria da 

inseparabilidade de ganhos e perdas; a teoria da Autocosmoética aplicada à autexposição. 

Tecnologia: a técnica da aplicação evolutiva dos próprios dividendos; a técnica de dar 

para  receber; a técnica de semear para  colher; a técnica de aplicar para acumular; a técnica do 

ganha-ganha; a técnica do abertismo consciencial; a técnica das prioridades evolutivas; a técni-

ca da fórmula diálogo-desinibição (DD) entre os parceiros evolutivos. 

Voluntariologia: o trabalho voluntário gerador de dividendos evolutivos; o voluntário 

na Conscienciologia atuando na interassistencialidade; o voluntário parapsíquico atuando em 

parceria com a equipex. 

Laboratoriologia: as consequências cosmoéticas a partir da exemplificação do labcon 

pessoal; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológi-
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co da Autoconscienciometria; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o labo-

ratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autevolucio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito cascata  da assistencialidade; os efeitos multidimensionais da au-

texposição cosmoética; o efeito intraconsciencial das autorreflexões sobre os dividendos evoluti-

vos acumulados; o efeito halo da teática interassistencial; o efeito halo das recins; o efeito da 

grafopensenidade para as próximas ressomas; o efeito da verdade relativa de ponta (verpon) ge-

radora de dividendos às consciências; os efeitos do autocomprometimento intermissivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da autexposição cosmoética; as neossi-

napses gerando neodividendos evolutivos; a identificação de neossinapses a partir de neoinvesti-

mentos evolutivos. 

Ciclologia: o ciclo interassistencial recebimento-retribuição; o ciclo autoverbetográfico 

retributivo enquanto técnica de reacesso neossináptico; o ciclo investimento-dividendos-neoin-

vestimento; o ciclo aplicação-avaliação-neoaplicação; o ciclo autexposição-autorreflexão-neo-

exposição; o ciclo conceber–escrever–defender verbetes; o ciclo pesquisar–identificar–reciclar 

traços conscienciais. 

Enumerologia: a autexposição ideativa; a autexposição cognitiva; a autexposição do-

cente; a autexposição verponológica; a autexposição grafopensenológica; a autexposição tarís-

tica; a autexposição interassistencial. Os dividendos computados; os dividendos esquecidos; os di-

videndos desconsiderados; os dividendos desprezados; os dividendos supervalorizados; os divi-

dendos capitalizados; os dividendos redistribuídos. 

Binomiologia: o binômio aplicação-retorno; o binômio autexposição cosmoética–divi-

dendos homeostáticos; o binômio aplicação tarística–dividendos evolutivos; o binômio assisten-

te-assistido. 

Interaciologia: a interação aplicação-receita; a interação patrimônio holomnemônico– 

–gescons evolutivas; a interação homeostática consciexes–conscins–princípios conscienciais ge-

rando dividendos evolutivos; a interação autoconscienciometria em dia–heteroconscienciometria 

qualificada; a interação autorganização–dividendos reais; a interação cérebro sadio–dividendos 

homeostáticos. 

Crescendologia: o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o crescendo da auto-

confiança a partir dos recebimentos de bônus evolutivos; o crescendo dependência-indepen-

dência-interdependência. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisar-analisar-aplicar os melhores investimentos evolu-

tivos; o trinômio pessoa-grupo-coletividade. 

Polinomiologia: o polinômio acumular-aplicar-somar-reaplicar; o polinômio autodis-

cernimento dinâmico–autorganização eficaz–autodeterminação racional–autoconfiança maior. 

Antagonismologia: o antagonismo prejuízos evolutivos / dividendos evolutivos; o anta-

gonismo paciência / precipitação; o antagonismo dividendos homeostáticos / dividendos patoló-

gicos. 

Paradoxologia: o paradoxo do egoísmo aplicado em nível altruísta gerando dividendos 

para a consciência e para o grupo; o paradoxo de quanto mais a consciência doa, mais recebe;  

o paradoxo autossufuciência evolutiva–interdependência evolutiva. 

Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na aplicação dos melhores recursos evolutivos. 

Filiologia:  a cosmoeticofilia; a experimentofilia; a exemplofilia; a evoluciofilia; a inte-

raciofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: o medo da retaliação na autexposição. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da insegurança impedindo a autexposição;  

a síndrome da acumulação desnecessária. 

Maniologia: a mania da aplicação de recursos sem critério. 
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Mitologia: o mito dos talentos não aplicados gerarem dividendos; o mito de não ser 

necessário monitorar as aplicações evolutivas; as falhas humanas quebrando o mito da perfeição. 

Holotecologia: a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a assistencioteca;  

a conscienciometroteca; a parapsicoteca; a criterioteca. 

Interdisciplinologia: a Autexemplarismologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; 

a Cosmoeticologia; a Autexposiciologia; a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Autopri-

ologia; a Comunicologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência aplicadora evolutiva; a conscin lúcida; o ser desperto; a pes-

soa atilada; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o investidor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compas-

sageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a investidora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convi-

vióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existenci-

al; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sis-

temata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sa-

piens exemplologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens conscientiologus;  

o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; 

o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dividendos autoproéxicos da autexposição cosmoética = a colheita autas-

sistencial da escrita do livro autobiográfico tarístico; dividendos maxiproéxicos da autexposição 

cosmoética = a colheita interassistencial da escrita conjunta de, pelo menos, 500 verbetógrafos da 

Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial lúcida; a cultura da autoqualificação 

contínua em prol da auto e heterevolução; a cultura da reaplicação dos neodividendos evolutivos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, por exemplo,  

9 especialidades conscienciológicas e respectivos exemplos de dividendos passíveis de serem re-

cebidos por meio da autexposição cosmoética: 

1.  Autoposicionamentologia: os dividendos subsequentes ao autoposicionamento lú-

cido nas autexposições. 

2.  Cogniciologia: as evocações sadias dos leitores pósteros ao modo de dividendos da 

colheita intermissiva. 

3.  Conscienciometrologia: os dividendos das autossuperações evolutivas por meio da 

autexposição em técnicas conscienciométricas. 
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4.  Conviviologia: os dividendos da autexposição na convivialidade da vida humana. 

5.  Crescendologia: o crescendo geométrico dos dividendos evolutivos da autexposição 

cosmoética. 

6.  Mentalsomatologia: os dividendos paracognitivos da maximização dos autesforços 

da conscin lúcida automotivada pela autexposição cosmoética. 

7.  Parapercepciologia: os dividendos parapsíquicos da autexposição em atividades pa-

rapsíquicas pró-evolutivas. 

8.  Proexologia: os dividendos do “suor” proexológico na autexposição do voluntariado 

conscienciológico. 

9.  Verponologia: as verpons na condição de dividendos das heterexposições evolutivas. 

 

Evolução. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 ca-

tegorias de experiências pró-evolutivas e geradoras de dividendos, compartilhadas pela consci-

ência: 

1.  Conscin-cobaia: a autexposição na técnica da conscin-cobaia voluntária. 

2.  Debates: a autexposição ativa nos debates no Círculo Mentalsomático. 

3.  Dinâmicas: a exposição assistencial em dinâmicas parapsíquiscas oportunizando  

a interação multidimensional. 

4.  Divulgação: a autexposição na divulgação de cursos nas tertúlias conscienciológicas. 

5.  Docência: a autexposição em aulas de Conscienciologia, sendo discente ou docente. 

6.  Dupla evolutiva (DE): a autexposição na convivialidade com o parceiro evolutivo. 

7.  Grupalidade: a autexposição na convivência com a família consciencial. 

8.  Projetabilidade: a autexposição nas vivências multidimensionais a partir de proje-

ções lúcidas. 

9.  Verbete: a autexposição ao escrever e defender verbete da Enciclopédia da Consci-

enciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com os dividendos da autexposição cosmoética, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01. Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02. Autodiscernimento  dinâmico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Bônus  do  não:  Crescendologia;  Neutro. 

04.  Bônus  parapsíquico:  Crescendologia;  Homeostático. 

05.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Dividendo  da  megaeuforização:  Megaeuforizaciologia;  Homeostático. 

09.  Dividendo  da  personalidade  consecutiva:  Seriexometria;  Homeostático. 

10.  Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Exemplarista  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
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NO  UNIVERSO  DO  EXEMPLARISMO  EVOLUTIVO,  APOSTAR  

EM  AUTEXPOSIÇÃO  COSMOÉTICA  É  INVESTIMENTO  IN-
TERCONSCIENCIAL  CAPAZ  DE  ENGENDRAR  DIVIDENDOS  

TARÍSTICOS  PARA  MAIOR  NÚMERO  DE  CONSCIÊNCIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou quais são as aplicações evolutivas 

pessoais mais rentáveis? Já contabilizou os benefícios hauridos dos dividendos acumulados? 
 

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; página 30. 

 

M. D. 
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D I V I D E N D O S    D A    DO C Ê N C I A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os dividendos da docência conscienciológica são o conjunto de ganhos, 

aportes, aprendizados ou efeitos positivos conquistados pela conscin, homem ou mulher, decor-

rentes do exercício da tares através das aulas de Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo dividendo deriva do idioma Latim, dividendus, gerúndio de di-

videre, “dividir; partir; repartir; distribuir; apartar; estremar; separar de; matizar; variar; quebrar; 

romper (a harmonia); separar (inimigos)”. Apareceu no século XVII. O vocábulo docência vem 

igualmente do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir; mostrar; indicar; dar a entender”. Surgiu 

no Século XX. A palavra consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

ta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XII. O elemento de composição 

logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Benefícios decorrentes do exercício da tares. 2.  Ganhos proporcio-

nados pela docência tarística. 3.  Rendimentos derivados da docência conscienciológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas dividendos da docência conscienciológica, minidi-

videndos da docência conscienciológica e maxidividendos da docência conscienciológica são 

neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Ônus da docência conscienciológica. 2.  Status social advindo da do-

cência profissional. 3.  Rendimentos financeiros decorrentes da docência universitária. 

Estrangeirismologia: os insights promovidos pelos amparadores; os upgrades evoluti-

vos decorrentes da prática docente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à compreensão da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tares; os didactopensenes; a didactopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: os dividendos da docência conscienciológica; a compreensão mais profunda 

da Conscienciologia, decorrente do estudo e preparação para as aulas; as associações de ideias;  

o autesforço para colocar em prática os conceitos estudados de Conscienciologia, decorrentes do 

compromisso de explicá-los em sala de aula; o contato mais frequente com os conceitos conscien-

ciológicos; as perguntas de alunos, trazendo novos pontos de vista e levando a novas reflexões; os 

contatos com os alunos; os contatos, trocas de ideias e reflexões com os colegas professores; a sa-

tisfação pessoal ao ajudar os alunos a compreender algo novo; o potencial para melhorar a vida 

dos discentes; o alívio gradativo da conta-corrente grupocármica pela assistência aos compassa-

geiros evolutivos através da tares; a euforin vivenciada após ministrar boas aulas; os reencontros 

com colegas evolutivos do passado; o contexto assistencial otimizado; as recomposições grupo-

cármicas; o suporte da Instituição Conscienciocêntrica (IC) para a assistência tarística necessária 

ao cumprimento da proéxis pessoal. 

 

Parafatologia: as inspirações extrafísicas; o contato mais próximo com os amparadores 

de função da docência conscienciológica; o desenvolvimento parapsíquico decorrente do contato 

frequente com amparadores extrafísicos e com o campo energético parapedagógico; as vivências 

parapsíquicas características do período pré-aula; as parapercepções ampliadas durante a aula; 
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o aprimoramento do domínio energético; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

a assunção da condição de minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interas-

sistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autesforço–amparo extrafísico; o sinergismo tenepes– 

–docência conscienciológica. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a vivência do princípio da 

descrença (PD); o princípio assistencial de o mais lúcido ajudar o menos lúcido; o princípio do 

autesforço insubstituível preceder o dividendo; o princípio da inseparabilidade grupocármica;  

o princípio da convivialidade sadia; o princípio das amizades evolutivas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à docência. 

Teoriologia: a teoria e prática da Conscienciologia; as teorias da aprendizagem. 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais aplicada ao autodesenvolvimento docente; as 

técnicas de estudo; as técnicas de preparação de aulas; as técnicas didáticas; as técnicas de inte-

ração com os alunos; as técnicas energéticas aplicadas diuturnamente e em sala de aula; a aplica-

ção cotidiana das técnicas conscienciológicas. 

Voluntariologia: o voluntariado na docência conscienciológica nas Instituições Consci-

enciocêntricas. 

Laboratoriologia: o laboratório da docência conscienciológica; o labcon pessoal do 

professor; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológi-

co da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocos-

moeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: o efeito motivador de concluir a aula bem dada; os efeitos da tares sobre  

a vida do assistido; o efeito halo da assistência realizada sobre a vida do assistente; os efeitos 

grupocármicos libertadores pela consecução da tares; o desenvolvimento do parapsiquismo do 

docente enquanto efeito da convivência mais próxima com os amparadores extrafísicos; os efei-

tos decorrentes da autexposição durante as aulas na autopesquisa; o efeito multiplicador da ta-

res; o efeito do exercício da tares na ampliação do círculo de amizades evolutivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pelo estudo e preparação para as aulas; 

as neossinapses decorrentes de inspirações extrafísicas dos amparadores da docência; as neossi-

napses produzidas nos alunos. 

Ciclologia: o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica; o ciclo investimento-divi-

dendos-neoinvestimento. 

Enumerologia: os dividendos assistenciais; os dividendos tarísticos; os dividendos para-

psíquicos; os dividendos intelectuais; os dividendos grupocármicos; os dividendos comunicativos; 

os dividendos evolutivos. 

Binomiologia: o binômio esclarecimento–liberdade consciencial; o binômio exemplaris-

mo docente–assistência extrafísica; o binômio autexposição docente–autopesquisa; o binômio in-

vestimento tarístico–resultados evolutivos; o binômio estudo para as aulas–autorreeducação;  

o binômio autodidatismo-erudição; o binômio recin-autodesassédio. 

Interaciologia: a interação amparador extrafísico–professor–aluno. 

Crescendologia: o crescendo professor iniciante–professor veterano; o crescendo de 

autoconfiança do professor com as experiências docentes; o crescendo de interconfiança mútua 

amparador extrafísico–professor; o crescendo do desenvolvimento parapsíquico do professor;  

o crescendo de compreensão do professor; o crescendo da capacidade assistencial do professor; 

o crescendo de desassedialidade do professor. 

Trinomiologia: o trinômio preparação–aula–avaliação dos resultados. 
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Polinomiologia: o polinômio estudar–preparar a aula–expor–ouvir com atenção a dú-

vida–refletir–captar inspiração extrafísica–entender em maior profundidade–responder esclare-

cendo a dúvida. 

Antagonismologia: o antagonismo professor estagnado / professor em reciclagem cons-

tante; o antagonismo isca inconsciente / isca lúcida; o antagonismo acomodação na zona de con-

forto / autesforço; o antagonismo monodimensionalidade / multidimensionalidade; o antagonis-

mo doação / recebimento; o antagonismo absorver / distribuir; o antagonismo laringochacra 

bloqueado / comunicabilidade fluente. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser o professor quem mais aprende; o paradoxo de ser  

o professor o primeiro assistido. 

Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; 

a retribuiciocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço aplicada à qualificação da do-

cência conscienciológica. 

Filiologia: a autocriticofilia; a autopesquisofilia; a bibliofilia; a conscienciofilia; a intera-

ciofilia; a interassistenciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a superação da tanatofobia; a superação da espectrofobia; a superação da 

criticofobia; a superação da xenofobia; a superação da glossofobia; a superação da projeciofobia; 

a superação da autexposiciofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da arrogância do saber. 

Mitologia: o mito de ser necessário saber tudo para iniciar a docência; o mito da aula 

perfeita; o mito de os trafores não aplicados gerarem dividendos; o mito de o professor sempre 

conseguir esclarecer todos os alunos. 

Holotecologia: a argumentoteca; a assistencioteca; a biblioteca; a cosmoeticoteca; a ex-

perimentoteca; a pedagogoteca; a parapedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Autoconscienciometrologia; a Autopes-

quisologia; a Cogniciologia; a Cosmovisiologia; a Grupocarmologia; a Interaciologia; a Interas-

sistenciologia; a Parapercepciologia; a Pedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o intermissivista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o professor; o reeduca-

dor; o exemplarista; o intelectual; o pesquisador. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a intermissivista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a professora; a reeduca-

dora; a exemplarista; a intelectual; a pesquisadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens docens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens inte-

rassistens; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidividendos da docência conscienciológica = as inspirações extrafísi-

cas clareando conceito conscienciológico durante pergunta de aluno; maxidividendos da docência 

conscienciológica = as projeções de mentalsoma patrocinada por amparador para a melhor com-

preensão do fenômeno a ser explicado em aula futura. 
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Culturologia: a cultura da autocoerência; a cultura da tares; a cultura da autoqualifi-

cação docente contínua; a cultura da interassistência. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 especialidades conscienciológicas e os tipos de dividendos da docência tarística relacio-

nados: 

01.  Amparologia: a convivência próxima com os amparadores extrafísicos de função da 

docência conscienciológica. 

02.  Autocogniciologia: a ampliação da compreensão dos conceitos conscienciológicos 

pelo estudo e preparação para as aulas. 

03.  Conviviologia: o fortalecimento e melhoria dos vínculos conscienciais com alunos  

e outros professores de Conscienciologia. 

04.  Energossomatologia: o desenvolvimento bioenergético propiciado pela prática fre-

quente de manobras energéticas no cotidiano e em sala de aula. 

05.  Evoluciologia: as autossuperações advindas do esforço frequente em colocar em 

prática os conceitos conscienciológicos expostos em sala de aula. 

06.  Extrapolacionismologia: a vivência temporária de nível mentalsomático ou para-

psíquico acima das potencialidades usuais do professor, especialmente em itinerâncias docentes 

conscienciológicas. 

07.  Grupocarmologia: as recomposições grupocármicas com os colegas evolutivos do 

passado, promovidas pela tares. 

08.  Parapercepciologia: o desenvolvimento gradativo das parapercepções por meio do 

estudo, práticas energéticas e monitoria extrafísica decorrentes do exercício da docência em 

Conscienciologia. 

09.  Proexologia: as otimizações das condições intrafísicas para o exercício das ativida-

des assistenciais necessárias à consecução da proéxis pessoal, proporcionadas pela Instituição 

Conscienciocêntrica (IC). 

10.  Projeciologia: a vivência de fenômenos projetivos patrocinada por amparadores ex-

trafísicos para a compreensão mais profunda, habilitando o docente a explicá-los melhor aos 

alunos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com os dividendos da docência conscienciológica, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

02.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Conteúdo  parapedagógico:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Dividendo  da  personalidade  consecutiva:  Seriexometria;  Homeostático. 

06.  Dividendos  da  autexposição  Cosmoética:  Autexemplarismologia;  Homeostá-

tico. 

07.  Dividendos  da  projeção  consciente:  Projeciologia;  Homeostático. 

08.  Docenciograma:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

09.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Inspiração  paradidática:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Práxis  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

12.  Professorando  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

13.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 
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14.  Sinergismo  docência  tarística–parapreceptoria:  Parapedagogiologia;  Homeostá-

tico. 

15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

OS  DIVIDENDOS  DA  DOCÊNCIA  CONSCIENCIOLÓGICA  

TORNAM  O  EXERCÍCIO  DA  TARES  ACELERADOR  EVOLU-
TIVO  DE  VALOR  INESTIMÁVEL  AO  INTERMISSIVISTA  LÚ-
CIDO  QUANTO  À  MAXIPROÉXIS  PESSOAL  OU  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, professor ou professora de Conscienciologia, já identificou os 

dividendos da docência conscienciológica? De quais tipos? 

 

J. C. R. 
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D I V I D E N D O S    D A    P R O J E Ç Ã O    C O N S C I E N T E  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os dividendos da projeção consciente são o conjunto de ganhos, aportes, 

aprendizados ou efeitos positivos conquistados pela conscin, homem ou mulher, com autesforço 

aplicado às vivências multidimensionais interassistenciais a partir da experimentação pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo dividendo vem do idioma Latim, dividendus, gerúndio de divi-

dere, “dividir; partir; repartir; distribuir; apartar, estremar, separar de; matizar; variar; quebrar; 

romper (a harmonia); separar (inimigos)”. Surgiu no Século XVII. O termo proje  o deriva do 

mesmo idioma Latim, projectio, “jato para diante, lanço; esguicho de água; ação de alongar, de 

estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, lançar para dian-

te”. Apareceu no Século XVIII. A palavra consciente procede também do idioma Latim, consci-

ens, “que tem pleno conhecimento”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Ganhos com a projeção consciente. 2.  Aprendizados com a projeção 

consciente. 3.  Benefícios da projeção consciente.  

Neologia. As 3 expressões compostas dividendos da projeção consciente, minidividen-

dos da projeção consciente e maxidividendos da projeção consciente são neologismos técnicos da 

Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Ônus da projeção consciente. 2.  Dividendos econômicos. 

Estrangeirismologia: o Projectarium; o upgrade projetivo; os insights captados no mo-

mento da projeção lúcida (PL); o rapport projetivo; a expertise projetiva conquistada com autes-

forço. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projeção consciente. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Projeciologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os superpen-

senes; a superpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a manutenção da autopensenidade 

sadia a partir da autopesquisa projetiva e das reciclagens intraconscienciais (recins). 

 

Fatologia: os dividendos da projeção consciente; os resultados obtidos a partir do autem-

penho; a qualificação do desenvolvimento projetivo visando a interassistência; a residência proje-

ciogênica blindada; a organização da rotina intrafísica facilitando a vivência de projeções lúcidas; 

o autaprofundamento no estudo projeciocrítico; a identificação e superação das inabilidades pro-

jetivas; o comedimento ao falar das experiências projetivas; o autesforço evolutivo aplicado ao 

desenvolvimento das projeções; o aprimoramento da autocrítica cosmoética; a autorreflexão sobre 

a experiência projetiva; a busca de autocomprovação para os experimentos vivenciados; a profun-

didade na autopesquisa projetiva evidenciada durante a exposição das próprias ideias; a melhoria 

do equilíbrio emocional diante das dificuldades intrafísicas; a ausência de reclamações; a cordiali-

dade nas interrelações; a paciência; a ponderação no momento das escolhas evolutivas; a manu-

tenção da empatia com as consciências; o acolhimento interassistencial; o respeito ao nível evolu-

tivo das consciências; a assertividade na escolha do relato da experiência projetiva para esclarecer 

o assistido; a potencialização do desenvolvimento projetivo; a conquista do senso de imortalidade 

da consciência; a autoconscientização interassistencial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego da si-

nalética energética e parapsíquica pessoal durante as projeções conscientes; as vivências extrafísi-

cas favorecendo a autodesassedialidade; a atitude multidimensional pró-projetiva; a ampliação 

das parapercepções durante a projeção lúcida; a manutenção do investimento contínuo na autos-

sustentabilidade energética; o aprendizado extrafísico haurido durante as projeções conscientes;  

o banho energético confirmador da experiência projetiva; a homeostase holossomática pós-proje-

tiva; as projeções conscientes em série aumentando a autoconfiança na conscin projetora; a con-

quista do apoio de amparador extrafísico, a partir do autesforço aplicado nas reciclagens intra-

conscienciais (recins); a constância da lucidez durante a projeção lúcida no extrafísico influindo 

na rememoração posterior; o aperfeiçoamento da lucidez extrafísica; a aquisição da finesse paras-

social; o reconhecimento multidimensional do senso da autorresponsabilidade evolutiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;  

o sinergismo qualificação das projeções conscientes–aperfeiçoamento das parapercepções; o si-

nergismo autodesassédio-autorganização; o sinergismo autodesassédio–projeção consciente;  

o sinergismo conscin projetora cosmoética–amparador extrafísico; o sinergismo projetivo domí-

nio energético–equilíbrio psicossomático. 

Principiologia: a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio pessoal da persistência; o princípio de pensar antes de falar; o princí-

pio cosmoético de abster-se diante da dúvida; o princípio do autesforço insubstituível; o princí-

pio da autopesquisa. 

Codigologia: o código de ética extrafísico da conscin projetora. 

Teoriologia: a teática da projetabilidade. 

Tecnologia: a escolha das técnicas projetivas apropriadas ao temperamento pessoal;  

a continuidade na aplicação das técnicas projetivas; a técnica da agenda projetiva; a técnica do 

diário projetivo; a técnica da avaliação das projeções pelo projeciograma; a técnica do estado 

vibracional; a técnica da abordagem extrafísica; a técnica da imersão projetiva; a técnica do au-

toquestionamento “estou dormindo ou estou acordado?”; as técnicas de rememoração da proje-

ção consciente. 

Voluntariologia: o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC); o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

(CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia. 

Efeitologia: os efeitos dos dividendos da projeção consciente na consecução da proéxis; 

a eliminação gradativa do efeito constrangedor multidimensional das paragafes; a superação dos 

efeitos paralisantes do medo de sair do soma; a autoconscientização quanto aos efeitos intrafísi-

cos das ações extrafísicas; os efeitos conscienciais das projeções conscientes em série; os efeitos 

homeostáticos nas interrelações da conscin projetora com a superação do deslumbramento pro-

jetivo; os efeitos intrafísicos das vivências das projeções de consciência contínua. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas projeções conscienciais lúcidas. 

Ciclologia: a autoconscientização quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ci-

clo de primeneres (cipriene); o ciclo projeção lúcida–autorreflexões–recins. 

Enumerologia: a autoconscientização multidimensional (AM); o estreitamento do con-

tato com o amparador extrafísico; a atualização com relação às ideias de Curso Intermissivo (CI); 

a ampliação da visão sobre a autoproéxis; a predisposição às retrocognições sadias; a ampliação 

da interassistencialidade; a agilização evolutiva pessoal. 
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Binomiologia: o binômio autassistência-heterassistência; o binômio autopensenidade 

sadia–holopensene homeostático; o binômio domínio das energias–desenvoltura projetiva; o bi-

nômio atenção-parapercepção; o binômio vida intrafísica–vida projetiva; o binômio persistên-

cia-resultados; o binômio experiência-aprendizagem; o binômio lucidez-priorização; o binômio 

cognição-paracognição; o binômio autocuidado holossomático–autodesempenho projetivo; o bi-

nômio lucidez-rememoração; o binômio autossuficiência-interdependência. 

Interaciologia: a interação agenda extrafísica–paralucidez; a interação amparador ex-

trafísico–conscin projetora; a interação autorreeducação-discrição; a interação realidade intra-

física–pararrealidade; a interação cérebro-paracérebro; a interação ortopensenidade-projetabi-

lidade; a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a interação autode-

sassédio-autoinconflitividade. 

Crescendologia: o crescendo projeção semiconsciente–projeção consciente de psicosso-

ma–projeção consciente de mentalsoma; o crescendo projeção consciente não rememorada–pro-

jeção consciente com rememoração fragmentária–projeção consciente com rememoração em 

bloco–projeção de consciência contínua; o crescendo hipótese-certeza quanto à sobrevivência da 

consciência à dessoma; o crescendo inabilidade projetiva–veteranismo projetivo; o crescendo au-

topercepção-autoparapercepção; o crescendo reeducação-ortoconvívio. 

Trinomiologia: o trinômio saber ouvir (paraouvidos)–saber enxergar (paraolhos)–saber 

interpretar (paraintenção); o trinômio EV–tenepes–projeção consciente; o trinômio prioridade- 

-desafio-autossuperação; o trinômio método-disciplina-projeção; o trinômio interesse-meta-evo-

lução; o trinômio persistência-dedicação-resultados; o trinômio sentidos somáticos–faculdades 

mentais–parapercepções multidimensionais. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma entrosado homeostaticamente; o entendimento quanto à necessidade do polinômio escolha da 

pessoa certa–momento exato–local correto–forma adequada para otimizar a assistência; a vivên-

cia do polinômio energias conscienciais sadias–holopensene homeostático–projeção lúcida–inte-

rassistência; a experimentação do polinômio registro-avaliação-reflexão-autoconhecimento;  

a prática do polinômio vontade-decisão-determinação-autossustentação; a teática do polinômio 

estudo–pesquisa–técnica–projeção consciente–autopesquisa; o emprego diário do polinômio die-

ta balanceada–exercícios físicos–higiene consciencial–sono reparador–projeção lúcida–reme-

moração. 

Antagonismologia: a identificação do antagonismo vida trancada / vida projetiva; a vi-

vência do antagonismo obnubilação / lucidez; a autolucidez quanto ao antagonismo materialida-

de / paraperceptibilidade; a superação do antagonismo intrafisicalidade / multidimensionalidade; 

a percepção do antagonismo minirrealidade / megarrealidade; o aprendizado no antagonismo 

hipnagogia / hipnopompia; a compreensão do antagonismo deslumbramento / discrição. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin precisar sair do soma para aprofundar o co-

nhecimento sobre si mesma. 

Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da Projeciologia. 

Filiologia: a projeciofilia; a priorofilia; a disciplinofilia; a organizaciofilia; a multidimen-

siofilia; a parapercepciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a espectrofobia; a extrafisicofobia; a critico-

fobia; a parapercepciofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: o enfrentamento de a mania de procrastinar o autodesenvolvimento proje-

tivo. 

Mitologia: a eliminação do mito da autevolução ocorrer sem esforço. 

Holotecologia: a projecioteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a convivioteca;  

a mentalsomatoteca; a organizacioteca; a volicioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Descrenciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisi-

cologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Mentalsomatologia; a Voliciologia; a Holosso-

matologia; a Desassediologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin 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 completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; 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. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existenci-

al; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; 

a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

multidimensionalis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens intermissivista; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidividendo da projeção consciente = a ampliação da autossegurança 

na realização da tares; maxidividendo da projeção consciente = a potencialização da escrita da 

obra-prima pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida. 

 

Caracterologia. Segundo a Projeciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 di-

videndos, positivos, advindos da projeção consciente, vividos pela conscin projetora: 

01.  AM: o alcance da autoconscientização multidimensional.  

02.  Amparabilidade: a conquista do apoio de amparador extrafísico.   

03.  Autoconsciencialidade: o aprimoramento da autoconsciencialidade. 

04.  Autodiscernimento: o aumento da capacidade de eleger as prioridades evolutivas. 

05.  Coerência: a necessidade constante de manter a coerência nas ações do dia a dia. 

06.  Convivialidade: a convivência sadia com as conscins e consciexes. 

07.  Cosmoeticidade: o aumento do nível de cosmoética no cotidiano.  

08.  Energossomaticidade: a autoparapercepção quanto ao estado vibracional. 

09.  Gescon: a potencialização das gestações conscienciais. 

10.  Holossomática: a autocomprovação da existência do holossoma.  

11.  Humor sadio: o cultivo do bom humor em todas as situações do cotidiano. 

12.  Ideias: a captação de ideias no extrafísico. 

13.  Interassistencialidade: a autocompreensão da importância da tares às consciências 

carentes de informação quanto à multidimensionalidade. 

14.  Lucidez: o aperfeiçoamento da lucidez da consciência nas dimensões intra e extrafí-

sicas. 

15.  Proéxis: a autolucidez crescente quanto à autoproéxis. 

16.  Projetabilidade: a desenvoltura quanto à projeção de consciência contínua.  
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17.  Reconciliações: a constatação da vida intrafísica sendo a oportunidade para fazer re-

conciliações. 

18.  Retrocognição: a catálise de retrocognições sadias. 

19.  Serialidade: a eliminação de dúvidas mortificadoras quanto à serialidade. 

20.  Tecnicidade: o desenvolvimento projetivo de maneira técnica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com os dividendos da projeção consciente, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Agenda  projetiva:  Projeciologia;  Homeostático. 

02.  Catálise  da  projetabilidade: Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  projetora  interassistencial:  Perfilologia;  Homeostático. 

04.  Diário  projetivo:  Projeciografologia;  Neutro. 

05.  Escala  da  discrição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Estudo  projeciocrítico:  Projeciologia;  Neutro. 

07.  Extrafisicalidade:  Multidimensiologia;  Neutro. 

08.  Lucidez  extracorpórea:  Projeciologia;  Neutro. 

09.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

10.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Projeção  consciente  retrocognitiva:  Projeciologia;  Neutro. 

12.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 

13.  Projeciograma:  Projeciometrologia;  Homeostático. 

14.  Sinergismo  docência  tarística–projeção  lúcida:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

15.  Sinergismo  projeção  lúcida–interassistencialidade:  Projeciologia;  Homeostático. 

 

OS  DIVIDENDOS  DA  PROJEÇÃO  CONSCIENTE  AMPLIAM   
A  AUTOLUCIDEZ,  POTENCIALIZAM  A  SAÚDE  HOLOSSO-

MÁTICA  E  A  INTERASSISTÊNCIA,  DINAMIZANDO  A  AUTE-
VOLUÇÃO  DA  CONSCIN  PROJETORA  INTERMISSIVISTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia com certa regularidade projeções cons-

cientes? Já identificou dividendos de tais vivências? 

 

V. M. R. 
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D I V I S Ã O    D O    T R A B A L H O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A divisão do trabalho é o ato, o modo, a forma, o método, o sistema,  

a técnica de atribuir, dispor, deliberar autofunções e tarefas ou o processo de organizar o trabalho 

específico de conscins ou grupos de consciências, de acordo com o perfil pessoal (Perfilologia), 

no contexto social e interpessoal, segundo, prioritariamente, os princípios e valores cosmoéticos, 

objetivando a execução da programação existencial (proéxis) individual e grupal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo divisão vem do idioma Latim, divisio, “partilha; repartição; distri-

buição; divisão”, derivado de divisium, e este particípio passado de dividere, “dividir; repartir; 

distribuir; apartar; separar; quebrar; matizar”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo trabalho proce-

de do mesmo idioma Latim, tripaliare, “torturar”, de tripalium, “instrumento de tortura constituí-

do por 3 paus”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Deliberação das funções. 02.  Subdivisão do trabalho. 03.  Distri-

buição das tarefas. 04.  Atribuição dos cargos. 05.  Alocação das competências. 06.  Divisão hie-

rárquica do serviço. 07.  Desmembramento do trabalho. 08.  Compartimentalização das ativida-

des. 09.  Descentralização das decisões. 10.  Delegação da representatividade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 53 cognatos derivados do vocábulo divisão: di-

videndo; dividida; dividido; divididor; dividimento; dividir; dividível; divídua; dividual; dividui-

dade; divíduo; divisa; divisado; divisador; divisante; divisar; divisável; diviseiro; divisense; divi-

sibilidade; divisional; divisionário; divisionismo; divisionista; divisionístico; divisível; divisivo; 

diviso; divisor; divisora; divisória; divisório; individuação; individuado; individuador; indivi-

dual; individualidade; individualismo; individualista; individualizar; individuar; indivíduo; in-

divisão; indivisário; indivisibilidade; indivisível; indiviso; subdividida; subdividido; subdividir; 

subdivisão; subdivisionário; subdivisível. 

Neologia. As 3 expressões compostas minidivisão do trabalho, maxidivisão do trabalho 

e megadivisão do trabalho são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Centralização do trabalho. 02.  Concentração das tarefas. 03.  So-

breposição das funções. 04.  Centralização do poder de decisão. 05.  Acobertamento dos cargos. 

06.  Acumulação dos encargos. 07.  Pretensão de exclusividade. 08.  Manutenção da função.  

09.  Gestão centralizada. 10.  Monopólio funcional. 

Estrangeirismologia: o empowerment; o point work; o groupware; a division of labour 

by expertise; o ownership; o evolutionary break-even-point. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às relações sociais de trabalho. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Organo-

grama: estratégia evolutiva. 

Filosofia: o Capitalismo; o Comercialismo; o Materialismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da distribuição do trabalho; o holopensene da ex-

perimentação; a interatividade pensênica; a complementaridade pensênica; o holopensene da au-

torganização; o holopensene grupal da convivialidade produtiva; os antipensenes; a antipenseni-

dade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os interpense-

nes; a interpensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os energopensenes; a energopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene 

harmônico; o holopensene pessoal e grupal da interassistencialidade; a autopensenização cosmo-

ética. 
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Fatologia: a divisão do trabalho; a atribuição de competência; a descentralização das de-

cisões; a gestão participativa; a intencionalidade interassistencial na divisão do trabalho; a jurisdi-

ção pessoal; a ocupação profissional; o ambiente de trabalho; o ambiente laboral; o instrumento;  

a especialização; o detalhismo; o engajamento; o entrosamento; a filantropia; a imposição de há-

bitos e rotinas úteis; a coesão social; a compartimentalização da massa humana; o automatismo;  

a coisificação; a robotização consciencial; a condição de escravidão humana; o trabalho subu-

mano; a segregação evolutiva; o ato anticosmoético da manipulação consciencial; o abalroamento 

interconsciencial; o ato lúcido de destinar atividades proexistas às conscins intermissivistas; a di-

visão do trabalho em função da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a hierarquia evolutiva; a Escala 

Evolutiva das Consciências; a inclusão social através da divisão de tarefas; o abertismo cons-

ciencial; o vínculo empregatício; o vínculo consciencial; a solidariedade; a experiência compar-

tilhada; a subordinação de interesses; a dependência; a obediência; a subserviência; a subalterni-

dade; a sujeição; a resignação; as necessidades individuais e organizacionais; a reeducação cons-

ciencial a partir da nova tarefa assumida; a ascensão social; os papéis sociais definidos; os agru-

pamentos profissionais; o senso de coletividade; a construção do ambiente democrático; a igual-

dade de oportunidades evolutivas; a megamesa do Holociclo; o trabalho sinérgico de integração, 

interação, intercooperação, interseção, intercompreensão, complementação e convergência na ta-

refa do esclarecimento das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os colegiados democráticos  

e cosmoéticos das ICs; a diversidade de papéis dos intermissivistas na Comunidade Consciencio-

lógica Cosmoética Internacional (CCCI); a rede de trabalho interassistencial da megafraterni-

dade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a conscin-minipeça no trabalho interassistencial; o ato de partilhar 

tarefas essenciais; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim); a pen-

senosfera; a parestação de trabalho; a parestrutura interassistencial das consciências; os paravín-

culos; a vivência da inteligência evolutiva (IE); as inspirações extrafísicas do amparo de função 

na distribuição do trabalho. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial das equipes de trabalho; o sinergismo 

conscin–consciex amparadora; o sinergismo do trabalho assistencial tenepes-ofiex; o sinergismo 

valorização pessoal–autonomia consciencial–maximização evolutiva. 

Principiologia: o princípio da impessoalidade; o princípio da transparência conscien-

cial; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da responsabilidade interconscien-

cial; o princípio da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da gestão participativa gerar maior rendimento evolutivo; o princípio da 

divisibilidade das funções sociais pela competência individual, visando à realização da maxipro-

éxis grupal. 

Codigologia: o código de convivialidade; o código dos princípios pessoais; o código 

pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de Ética. 

Teoriologia: a teoria da divisão do trabalho especializado em função específica; a teo-

ria da atração dos afins; a teoria da evolução conjunta; a teoria da amortização dos endivida-

mentos das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da divisão do trabalho; a técnica do know-how evolutivo; as téc-

nicas gerenciais de recursos humanos; as técnicas de administração conscienciológica; a técnica 

do trabalho compartilhado; a técnica de reeducação consciencial continuada; a técnica dos ajus-

tes grupocármicos; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da reciprocidade interassistencial. 

Voluntariologia: a condição do voluntário ativo na função proexológica; o voluntaria-

do da tares; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas; o voluntário no trabalho 

certo, no lugar certo, na hora certa e junto às pessoas certas; a laborterapia do trabalho volun-

tário assistencial. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscien-

ciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico do Holociclo; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invi-

sível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível do Paradireito. 

Efeitologia: o efeito halo do trabalhador capacitado, motivado e comprometido quali-

ficando as realizações conscienciais; os efeitos autorrecicladores referentes às modificações das 

atividades na dinâmica interpessoal; os efeitos da união harmônica de consciências com trafores 

complementares na dinamização da aprendizagem evolutiva; os efeitos das relações de discer-

nimento no fortalecimento das capacidades individuais e grupais. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias às novas funções. 

Ciclologia: o ciclo individualização-atomização-produtividade; o ciclo divisão-diferen-

ciação-especialização-interação; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a individualização de tarefas; a diferenciação de tarefas; a distribuição 

das tarefas; a especialização de tarefas; a interdependência de tarefas; a interação de tarefas;  

a intercooperação de tarefas. 

Binomiologia: o binômio divisão-integração; o binômio líder-liderado; o binômio tra-

balho obrigação–trabalho escravidão; o binômio nosográfico submissão-dominação; o binômio 

singularidade-complementaridade; o binômio relação contratual–relação consciencial; o binô-

mio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio Paradireito-paradever. 

Interaciologia: a interação perfil funcional–perfil consciencial; a interação ambiente 

laboral–bem-estar social; a interação papel social–papel parassocial; a interação autodisponibi-

lidade intrafísica–acessibilidade extrafísica; a interação do trabalho diuturno ombro-a-ombro da 

dupla amparador-amparando. 

Crescendologia: o crescendo estabilidade pessoal–habilidade social firmando o círculo 

de amizades e paramizades; o crescendo ângulos-parângulos-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio decisão-deliberação-resolução; o trinômio ações-reações- 

-opiniões; o trinômio poder-prestígio-posição; o trinômio independência-dependência-interde-

pendência; o trinômio trabalhador de colarinho azul–trabalhador de colarinho branco–trabalha-

dor de colarinho marrom; o trinômio divisão do trabalho social–divisão social do trabalho–divi-

são de classes; o trinômio prestígio pessoal–poder temporal–influência social; o trinômio preca-

rização–prevaricação–interprisão grupocármica; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinô-

mio intercompreensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio desassistencialidade-

assistencialidade-megainterassistencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio divisão do trabalho–complexidade funcional–necessidade 

individual–complementação grupal; o polinômio liderança sadia–exemplarismo cosmoético–au-

todomínio consciencial–verbação interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo divisão de funções / fragmentação de esforços; o an-

tagonismo direitos / privilégios; o antagonismo liberdade / catividade. 

Paradoxologia: o paradoxo da união dos diferentes; o paradoxo de a divisão promover  

a complementação e a otimização da execução das proéxis; o paradoxo de a evolução conscien-

cial individual se desenvolver no âmbito da evolução grupal. 

Politicologia: a autocracia; a burocracia; a intelectocracia; a democracia; a proexocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); a lei da responsabilidade evo-

lutiva; a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da reciprocidade de direitos e deveres; a Pa-

rajurisprudência. 

Filiologia: a trabalhofilia; a laborfilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a comunicofi-

lia; sociofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a xenofobia. 
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Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome do pânico; a síndrome de abstinên-

cia da baratrosfera; a síndrome da onipotência. 

Maniologia: a mania de centralizar as decisões; a mania do poder; a mania de trabalhar. 

Holotecologia: a administroteca; a convivioteca; a laboroteca; a metodoteca; a socio-

teca; a experimentoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Administraciologia; a Intrafisicologia; a Co-

municologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Conscienciocentrologia; a Proexologia; a Cons-

cienciometrologia; a Vinculologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca 

humana lúcida; a personalidade-lider; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin eletronó-

tica; a conscin enciclopedista; a consciência multifuncional; a personalidade polivalente; a cons-

ciência multifacetada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o administrador; o gestor; o coordenador; o inte-

lectual; o enciclopedista; o empregado; o empregador; o empresário; o funcionário; o operário;  

o patrão; o trabalhador; o cognopolita; o conscienciólogo; o voluntário; o intermissivista; o com-

passageiro evolutivo; o duplista; o empreendedor; o orientador evolutivo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a administradora; a gestora; a coordenadora; a in-

telectual; a enciclopedista; a empregada; a empregadora; a empresária; a funcionária; a operária;  

a patroa; a trabalhadora; a cognopolita; a consciencióloga; a voluntária; a intermissivista; a com-

passageira evolutiva; a duplista; a empreendedora; a orientadora evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens laboriosus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

professionalis; o Homo sapiens electronoticus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens so-

cialis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens mega-

gestor; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidivisão do trabalho = o trabalho egocármico da conscin na siste-

matização do paper pessoal; maxidivisão do trabalho = o trabalho grupocármico da conscin líder 

na deliberação de tarefas e papéis sociais para a elaboração, distribuição e publicação da me-

gagescon; megadivisão do trabalho = o trabalho policármico supercomplexificado do orientador 

evolutivo na elaboração e planificação da programação existencial individual e grupal. 

 

Culturologia: a cultura organizacional; a cultura corporativa; a cultura da gestão par-

ticipativa; a cultura do colegiado democrático; a cultura da convivialidade sadia; a cultura do 

exemplarismo cosmoético; a cultura da interassistencialidade na prática. 

 

Tabelologia. Segundo a Parassociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 cote-

jos da divisão do trabalho, capazes de expandir o entendimento entre a visão multifocal, traforista 

e a visão monofocal, reducionista: 

 

Tabela  –  Divisão  do  Trabalho 

 

N
os

 Visão  Multifocal Visão  Monofocal 

01. Acuidade mentalsomática Displicência intelectual 

02. Autorrevezamento multiexistencial Alienação humana (robéxis) 
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N
os

 Visão  Multifocal Visão  Monofocal 

03. Comportamento assistencial Comportamento nababesco  

04. Consciência interassistencial Instrumento de lucro 

05. Convivialidade sadia Convivialidade egoica  

06. Deliberação de tarefas pelos trafores  Mandonismo (imposição de tarefas) 

07. Desburocratização Burrocratização 

08. Empreendedorismo evolutivo Empreendedorismo fisiológico 

09. Equidade consciencial  Iniquidade em função do gênero 

10. Gestão democrática Gestão autocrática  

11. Instrumento de esclarecimento (tares)  Instrumento de consolação (tacon) 

12. Inteligência evolutiva Inteligência emocional 

13. Interdependência Dependência  

14. Isogênese  Desigualdade social 

15. Lei do maior esforço Lei do menor esforço 

16. Liderança cosmoética Liderança simplista  

17. Lisura nas interrelações Manipulações espúrias 

18. Livre arbítrio  Canga 

19. Oportunidade evolutiva Interprisão grupocármica 

20. Orientador de consciências Repressor de conscins 

21. Polivalência traforista Especialização hemiplégica 

22. Prioridades racionais Prioridades emocionais 

23. Qualificação da quantidade Quantificação 

24. Universalismo Nacionalismo 

25. Valorização consciencial Valorização do cifrão 

 

Contrapontologia. Sob o enfoque da Cosmoeticologia, a divisão do trabalho, quando 

em base anticosmoética, pode levar a conscin – homem ou mulher – à condição de subnível evo-

lutivo; quando em base cosmoética, pode levar à condição de bem-estar, primener, megaeuforiza-

ção e completismo existencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a divisão do trabalho,  indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Alternância  de  tarefas:  Alternanciologia;  Neutro. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Cosmovisão  Humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 
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06.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Isogênese:  Politicologia;  Neutro. 

11.  Parestação  de  trabalho:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Relação  de  discernimento:  Discernimentologia;  Homeostático. 

14.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Workaholism:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  DIVISÃO  DO  TRABALHO  É  O  CONJUNTO  DE  UNIDADES  

INTERRELACIONÁVEIS,  NO  QUAL  O  LÍDER  DELEGA  FUN-
ÇÕES  E  TAREFAS  CONEXAS  COM  AS  APTIDÕES  PESSO-
AIS  E  A  EFICÁCIA  INTERASSISTENCIAL  DOS  LIDERADOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente quanto à função, tarefa ou papel 

social dos liderados? Você já executa a divisão evolutiva do trabalho? 

 
Bibliografia  Específica: 
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2. Bonassi, João; Estado Mundial – Contribuições Conscienciológicas; Artigo; Conscientia; Revista; Tri-
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tico; XXXII + 654 p.; 15 enus.; 1 esquema; 32 fórmulas; 6 gráfs.; 22 ilus.; 9 microbiografias; 19 tabs.; glos. 101 termos; 
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Trimestrário; Vol. 10; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 
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7. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
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D I V Ó R C I O  
( D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O divórcio é a dissolução total ou rompimento do vínculo conjugal efetiva-

do entre conscins, homens e / ou mulheres, independentemente do tempo de convívio afetivo-se-

xual transcorrido, formalizado em processo legal de caráter consensual ou litigioso. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo divórcio procede do idioma Latim, divortium, “separação”, deriva-

da de divertere, “tomar caminhos opostos; afastar-se; ausentar-se”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Ruptura legal do vínculo conjugal. 2.  Dissolução legal do casamen-

to. 3.  Separação legal dos cônjuges. 4.  Desvinculação legal do matrimônio. 

Neologia. As duas expressões compostas divórcio pacífico e divórcio bélico são neolo-

gismos técnicos da Direitologia. 

Antonimologia: 1.  Casamento. 2.  Parceria conjugal. 3.  União conjugal. 4.  Integração 

afetiva do casal. 5.  Composição de dupla evolutiva. 6.  Convívio conjugal; união conjugal. 

Estrangeirismologia: o gasligth; o broken heart. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade sadia a 2. 

Coloquiologia. Eis máxima popular relativa ao tema: antes só a estar mal acompa- 

nhado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os holopensenes pessoais contrastantes; os duplopensenes; a duplopense-

nidade; os neopensenes individuais; a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o divórcio; a desamarração do laço conjugal; a separação dos cônjuges; a des-

vinculação afetiva dos parceiros; a perda pelo interesse afetivo-sexual; a incompatibilidade de gê-

nios; a subjugação; a mudança brusca de comportamento do parceiro; a deterioração do outro;  

o ego político colocando panos quentes na própria afetividade doente; a desarmonia familiar;  

a destruição da autestima do(a) parceiro(a); o ponto final; a traição sendo a gota d’água; a covar-

dia expressa na agressão física; a agressão verbal; o assassinato; o suicídio; o apriorismo; os jul-

gamentos; a rixa pelos filhos; a alienação parental; o descomprometimento paterno ou materno;  

a manipulação emocional; a vitimização como condição pró-subjugação; a vingança; a dificulda-

de de tomar decisão; a tentativa frustada de retomar o casamento, pelo simples fato de não conse-

guir ficar sozinho(a); a pusilanimidade ao se defrontar com a megadecisão; as questões afetivas 

mal resolvidas alimentando a dificuldade de encarar a vida sozinho; o fim da subjugação ao sta-

tus, poder e dinheiro do outro, cortando o cordão umbilical das manipulações; o litígio; o proces-

so de desqualificação do outro como tentativa de se eximir da responsabilidade financeira; a briga 

pelo patrimônio; o direito à liberdade de escolha; a afetividade sadia; o perdão; o autovalor ínsito; 

o heterorrespeito; a autonomia da vontade; a harmonização íntima; o diálogo saudável e produti-

vo, gerador da decisão mútua pela ruptura do vínculo conjugal; a conciliação; a divisão justa do 

patrimônio; a atenção às necessidades dos filhos; a guarda compartilhada; a renovação da vida;  

o estabelecimento de relações saudáveis; a recin profunda possibilitando o reatamento satisfatório 

da relação interconsciencial dos ex-cônjuges; o entendimento quanto aos acertos grupocármicos 

necessários; o auto e heteroperdão sendo passos iniciais para a megafraternidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os guias amauróti-

cos extrafísicos se rebelando contra a recomposição grupocármica; as consciexes patológicas do 
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grupocarma; as consciexes assediadoras tentando interferir negativamente na assistência a ser rea-

lizada; as conscins massa de manobra dos assediadores reivindicando direitos irracionais, ilógi-

cos e emocionais no processo do divórcio; as pararrealidades reveladas no divórcio; as consciexes 

amparadoras dando sustentabilidade para as transformações; a lucidez quanto ao ponteiro da pró-

pria bússola consciencial; a versatilidade e a polivalência do intermissivista influindo nas deci-

sões multidimensionais; o acerto holocármico; as paracompanhias evolutivas; a ampliação da lu-

cidez proporcionada pelos amparadores extrafísicos arrazoando a decisão em empregar o divór-

cio; a evitação da interprisão grupocármica patológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo causa-efeito; o sinergismo entre momentos evolutivos in-

dividuais; o sinergismo da convivência íntima sadia; o sinergismo cosmoético do divórcio con-

sensual pacificador; o sinergismo retificação cosmoética–recomposição da interprisão grupocár-

mica; o sinergismo revisão de rota–correção de rota; o sinergismo das recins contínuas. 

Principiologia: o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio da atração dos 

afins; o princípio cosmoético do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da in-

separabilidade grupocármica; o princípio de causa e efeito; o princípio da responsabilidade ínti-

ma; o princípio do autenfrentamento; o princípio do posicionamento cosmoético; o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Codigologia: a atualização do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista 

de Cosmoética (CDC); o Código Civil. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo os endossos sentimen-

tais irrefletidos; a teoria da paz; a teoria da domesticação mútua. 

Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico de imobilidade física ví-

gil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisivel da Duplologia; 

o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos do holopensene pessoal conflituoso na convivialidade; os efeitos 

dos apriorismos nas reações, análises e decisões; os efeitos regressivos do apego aos emociona-

lismos; o efeito evolutivo das reconciliações interconscienciais; o efeito evolutivo do desapego 

interconsciencial; o efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado; os efeitos autorrecicla-

dores das modificações na dinâmica interpessoal; os efeitos pacificadores das concessões cosmo-

éticas recíprocas. 

Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses profiláticas às recaídas emocio-

nais; as neossinapses geradas a partir da Higiene Consciencial. 

Ciclologia: o ciclo interrelacional encontro-convívio-despedida-reencontro; o ciclo al-

goz-vítima; o ciclo causa-efeito; o ciclo ação-reação; o ciclo erro-retratação-retificação-recicla-

gem-acerto; o ciclo ignorar-errar-recompor-aprender-ensinar; o ciclo passado-presente-futuro; 

o ciclo interprisão-recomposição-libertação. 

Enumerologia: o desamor; os caprichos; o ciúme; as discórdias; as acusações; os jogos 

de poder; a perda da confiança. 

Binomiologia: o binômio conflito íntimo-conflito interpessoal; o binômio monovisão- 

-cosmovisão; o binômio dupla evolutiva-interprisão grupocármica; o binômio impulsividade–dis-

cernimento cosmoético na manifestação das ideias e / ou opiniões; o binômio liberdade interior– 

–decisão livre; o binômio minimização da autoculpa–maximização da autorresponsabilidade;  

o binômio 1 passo atrás–2 passos à frente; o binômio autorreflexões periódicas–autocorreção de 

rumos. 

Interaciologia: a interação homem-mulher; a interação erro inicial–fracasso final; a in-

teração dos opostos; a interação patológica ciúme-insegurança. 

Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo perdão-libertação. 
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Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio observação críti-

ca–processamento cognitivo–ação certeira; o trinômio crise-reação-reerguimento. 

Polinomiologia: o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento; o polinômio 

constatação-observação-análise-revisão-intervenção a partir dos fatos; o polinômio ataque-defe-

sa-fuga-sobrepairamento. 

Antagonismologia: o antagonismo água / azeite; o binômio apego cosmoético–desape-

go cosmoético. 

Paradoxologia: o paradoxo de a renúncia a direitos intrafísicos poder ser, por vezes, 

evolutivamente vantajosa. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do divórcio (Lei N. 6.515 / 77), dispondo sobre a dissolução da socieda-

de conjugal; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a duplofilia. 

Fobiologia: a autofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome do estresse pós-traumático. 

Maniologia: a mania de não se colocar no lugar do outro; a mania do 8 ou 80; a mania 

de falar sem escutar. 

Holotecologia: a androteca; a conflitoteca; a convivioteca; a duploteca; a egoteca; a gi-

noteca; a juridicoteca. 

Interdisciplinologia: a Direitologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia; a Convi-

viologia; a Paradireitologia; a Recexologia; a Parapercepciologia; a Determinologia; a Harmonio-

logia; a Amparalogia; a Desassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a consciência autodiscernidora; a consciência autoconsciente;  

a consciência heteroperdoadora; a conscin-problema; a conscin-solução; a consciência reconcilia-

dora; a conscin duplista; a conscin casada; a conscin enamorada; o casal íntimo; o casal incomple-

to; o casal divorciado. 

 

Masculinologia: o esposo; o namorado; o noivo; o convivente; o amante; o ansioso;  

o neurótico; o cabeça quente; o estourado; o agressivo; o brigão; o violento; o romântico invetera-

do; o chorão; o insatisfeito; o queixoso; o magoado; o assimilado; o medroso; o reprimido; o re-

conciliador; o posicionado; o reciclante existencial; o conscienciólogo; o reeducador; o exempla-

rista; o estudioso; o pesquisador; o tenepessista; o autenfrentador; o autoimperdoador; o duplista; 

o pacificador; o proexista; o escritor; o parapercepciólogo; o projetor consciente; o comunicó-

logo; o verbetógrafo; o deputado federal Nelson Carneiro (1910–1996), propositor da lei do di-

vórcio. 

 

Femininologia: a esposa; a namorada; a noiva; a convivente; a amante; a ansiosa; a neu-

rótica; a cabeça quente; a estourada; a agressiva; a brigona; a violenta; a romântica inveterada;  

a chorona; a insatisfeita; a queixosa; a magoada; a assimilada; a medrosa; a reprimida; a reconcili-

adora; a posicionada; a reciclante existencial; a consciencióloga; a reeducadora; a exemplarista;  

a estudiosa; a pesquisadora; a tenepessista; a autenfrentadora; a autoimperdoadora; a duplista;  

a pacificadora; a proexista; a escritora; a parapercepcióloga; a projetora consciente; a comunicólo-

ga; a verbetógrafa; a Maria da Penha (1945–), inspiradora da criação da lei contra a violência do-

méstica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens 

duplologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cos-
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moethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interas-

sistentialis; o Homo sapiens liberator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: divórcio pacífico = o do casal, mais lúcido, fazendo concessões mútuas 

para alcançar a separação consensual; divórcio bélico = o do casal, literalmente em guerra, bus-

cando a ruína afetiva, financeira, social e moral do(a) ex-parceiro(a). 

 

Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura da competição mútua; a cultura do be- 

licismo; a cultura das aparências; a cultura de paz. 

 

Profilaxia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, em ordem alfabética, 10 atitudes profiláti-

cas, a fim de se evitar o divórcio: 

01.  Afeto. Ser sincero consigo em relação ao afeto pelo outro. 

02.  Atenção. Dar importância ao que o outro pensa e diz. 

03.  Companheirismo. Apoiar e acolher o parceiro em todos os momentos, mesmo 

quando for necessária a realização da tares. 

04.  Confiança. Abortar as crises de ciúme, interrogatórios intermináveis sobre o dia  

a dia e a perseguição do parceiro com o fim de descobrir “algo” no celular, carro, computador ou 

roupas. 

05.  Diálogo. Aplicar a técnica da fórmula diálogo-desinibição (DD) e conversar sobre 

qualquer assunto, principalmente os mais incômodos. 

06.  Gueixismo. Agradar o parceiro com atividades ou presentes. Usar palavras de afeto 

e expressar os sentimentos. 

07.  Inteireza. Ser inteiro e oferecer o melhor. 

08.  Liberdade. Vivenciar com tranquilidade as diferentes escolhas e metas evolutiva-

mente individuais do parceiro. 

09.  Respeito. Não menosprezar ou ofender o parceiro por ter opiniões diversas. 

10.  Sexo. Manter vida sexual ativa. 

 

Providências. No universo da Direitologia, eis em ordem alfabética, 3 providências  

a serem adotadas para concretizar o divórcio: 

1.  Decisão: ponderar, refletir e considerar se, de fato, o divórcio é a melhor decisão  

a ser tomada, levantando todas as variáveis, se possível, o casal em conjunto. Sugere-se elaborar 

lista de prós e contras da relação a fim de não haver arrependimentos e decisões equivocadas. 

2.  Planejamento: após conclusão de levar à frente o divórcio, planejar a nova vida, com 

foco na moradia, sustento e bem-estar dos filhos, se houver. 

3.  Suporte profissional: procurar profissionais capacitados, com foco na resolução dos 

problemas emocionais e jurídicos do casal. Evitar ao máximo os advogados “digladiadores”. Se 

possível, buscar também suporte terapêutico. 

 

Posturas. Sob a ótica da Adaptaciologia, eis em ordem alfabética, 7 posturas a serem as-

sumidas após o divórcio: 

1.  Contatos: evitar contatos desnecessários com o ex-parceiro. Se for inevitável, manter 

cuidado com as palavras a serem utilizadas. 

2.  Hábitos: adquirir novos hábitos saudáveis; mudar a rotina. 

3.  Mediação: eleger mediador para resolver as pendências pós-divórcio, caso a conversa 

entre o ex-casal seja desgastante. 

4.  Ortopensenidade: não pensar mal de ninguém, nem de você mesmo(a). 

5.  Precaução: não falar mal do ex-parceiro. Calúnia, injúria e difamação constituem cri-

mes capitulados pelo Código Penal. 
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6.   Recomeço: após superar as etapas burocráticas e emocionais, estar aberto(a) a outro 

recomeço, ciente dos erros cometidos e sinceramente disposto a dar o melhor para a próxima re-

lação. 

7.  Redes sociais: manter distância da rede social do ex-parceiro. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o divórcio, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Autovalor  ínsito:  Paraxiologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Dupla  contraposta:  Duplologia;  Neutro. 

05.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

06.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

07.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

09.  Oaristo:  Coloquiologia;  Neutro. 

10.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Reconciliação  íntima:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Recuo  cosmoético:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Refém  do  cardiochacra:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Separação  unificadora:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

15.  Violência  doméstica:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

 

O  TIPO  DE  DIVÓRCIO  REALIZADO  REVELA  O  GRAU   
DE  MATURIDADE  E  O  NÍVEL  DE  PACIFISMO  DAS  CONS-
CINS  ENVOLVIDAS,  TORNANDO-SE  CONHECIMENTO  ÚTIL  

NA  AUTOPESQUISA  E  EVITAÇÃO  DE  ERROS  FUTUROS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se sente responsável pela manutenção sadia do 

relacionamento afetivo? Qual é o nível de investimento para evitar o divórcio? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Palmo, Zetsunma Tenzin; Amor Romântico e Amor Genuíno. Título Original: Romantic Love. Duração: 

4min14. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gjV5zaGd0gA>. Acesso em: 31.01.15. 

 

Bibliografia  Específica: 
 

1.  Dias, Maria Berenice;   n  l de Di ei o d   F m li    672 p.; 31 caps.; 1 E-mail; 79 enus.; 22 súmulas;  
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páginas 54 a 56. 

2.  Gonçalves, Carlos Roberto; Direito Civil Brasileiro: Di ei o de F m li   revisores Amélia Kassis Ward; et 
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1.  Ali, Yashar; Por que as Mulheres não estão Loucas; Artigo; 18.08.13; 20h42; 1 citação; 1 enu; 2 fotos; 
disponível em: <http://papodehomem.com.br/porque-as-mulheres-nao-estao-loucas>; acesso em: 04.11.14. 

2.  Bezerra, Nadezhda; & Porto, André; Como Sobreviver ao Divórcio; Reportagem; Revista Mensch; 

19.10.11; Seção: Comportamento; 1 enu.; 7 fotos; disponível em:<http://revista-mensch.blogspot.com.br/2011/10/com 
portamento-como-sobreviver-ao.html>; acesso em: 04.11.14. 

3.  24HorasNews; Redação; Comportamento: Homem não supera o Divórcio antes da Mulhe; 25.10.2013; 

01h04; 1 foto; disponível em: <http://www.24horasnews.com.br/esportes/ver/comportamento-homem-nao-supera-divor 
cio-antes-de-mulher.html>; acesso em: 31.01.15. 

4.  Zwipp, Patricia; Confira 10 sinais de que seu relacionamento vai dar certo; Seção: Amor e Sexo; 24.12.14; 

17h30; 1 enu.; 6 flips; 1 foto; disponível em: <http://mulher.terra.com.br/vida-a-dois/confira-10-sinais-de-que-seu-relacio 
namento-vai-dar-certo,5fc784bbe9d7a410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>; acesso em: 31.01.15. 

 

M. P. S. 
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D I V U L G A Ç Ã O    C I E N T Í F I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A divulgação científica é o ato, processo ou efeito de tornar públicos os 

princípios científicos, racionais e lógicos, inclusive com as autexperimentações teáticas, por meio 

dos fundamentos da Verbaciologia, da Descrenciologia, da Refutaciologia e da Cosmoeticologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo divulgação vem do idioma Latim, divulgatio, “ação de espalhar; 

publicar; divulgar”. Surgiu no Século XVII. A palavra científico deriva também do idioma Latim 

Medieval, scientificus, “científico”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Difusão científica. 02.  Propagação científica. 03.  Vulgarização 

científica. 04.  Disseminação científica; propalação científica. 05.  Divulgação ideológica. 06.  Di-

vulgação holofilosófica. 07.  Distribuição de conhecimentos científicos; extroversão intelectiva. 

08.  Publicação científica. 09.  Comunicação de neoideias; espalhamento de neoconstructos. 10.  

Dessegredo racional; reurbanização científica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo divulgação: 

divulgabilidade; divulgada; divulgado; divulgador; divulgadora; divulgar; divulgável. 

Neologia. As duas expressões compostas divulgação científica inicial e divulgação cien-

tífica avançada são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Divulgação artística. 02.  Divulgação literária. 03.  Difusão religio-

sa. 04.  Difusão cultural. 05.  Vulgarização romântica. 06.  Publicação artística. 07.  Comunicação 

artística. 08.  Engavetamento de neoideias; introversão intelectiva. 09.  Hermetismo cultural. 10.  

Ocultismo cultural. 

Estrangeirismologia: os findings; os recursos da Internet; a third culture; as tertúlias 

conscienciológicas diárias online; a mass midia; os blogs científicos; o bookcrossing. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade. 

Citaciologia: – Todo avanço na cultura, já disseram, começa com um novo período de 

migração e de movimento das populações (Robert Erza Park, 1864–1944). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade e da lógica; os ortopensenes; a or-

topensenidade; a retilinearidade pensênica. 

 

Fatologia: a divulgação científica; a divulgação da invulgaridade; as hipóteses da auto-

pesquisa; o ideário conscienciológico coletivo; a Conscienciologia baseada nas evidências da 

Cosmanálise; a oportunidade de recomposição holocármica dos cientistas de todas as épocas hu-

manas; a revolução paracientífica do neoparadigma consciencial; a reurbanização científica; a in-

teligência coletiva; a comunicabilidade pessoal; o valor das palavras; a força presencial; o ideal 

da tridotalidade consciencial; a Parapedagogiologia; o Curso Intermissivo; a invéxis; o macrosso-

ma; a tenepes; a ofiex; a proéxis grupal; a tarefa do esclarecimento; a luta contra as idiossincra-

sias quanto à paraprocedência das pessoas; a recuperação dos cons magnos; o rastilho das neoi-

deias arrastantes; a Comunidade Científica Internacional estagnada; o paradigma convencional na 

UTI; a verdade relativa mais de ponta; a liberdade de expressão; o laicismo; a Metodologia Cien-

tífica; a Logística; a Estratégia; a Priorologia; a inteligência evolutiva (IE); a Verponologia;  

a conscienciopédia; a revista Journal of Conscientiology; a revista Conscientia; a revista Cons-

cienciologia Aplicada; o Conselho Internacional da Neologística (CINEO); os milhares de neolo-

gismos da Conscienciologia; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a Ciência das Ciências; 
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a cosmovisão conscienciológica no contexto evolutivo pessoal e grupal; a aplicabilidade cosmo-

ética da Ciência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a divulgação dos 

achados parapsíquicos; a alfabetização paracientífica; o amparo de função do pesquisador inde-

pendente; as conexões pessoais com as Centrais Extrafísicas; o desassédio mentalsomático de vá-

rias gerações; a parapolimatia; a tares paracientífica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a valorização dos talentos individuais no sinergismo grupal. 

Principiologia: o princípio da descrença (Descrenciologia). 

Tecnologia: a técnica da verbação pessoal; a técnica dos atos-fatos-parafatos. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Binomiologia: o binômio força presencial–força das ideias; o binômio comunin–co-

munex. 

Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação pesquisador-cobaia; a intera-

ção ação local–visão global; a interação autor-leitor; a interação cientista-paracientista; as inte-

rações interdisciplinares; a interação comunidade científica–mídia. 

Crescendologia: o crescendo discípulo-mestre; o crescendo Ciência-Paraciência. 

Trinomiologia: o trinômio Ciência-Tecnologia-Socin. 

Antagonismologia: o antagonismo Ciência / Religião; o antagonismo Ciência / Arte. 

Politicologia: a cientificocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paraciencio-

cracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a culturocracia. 

Filiologia: a cienciofilia; a neofilia; a comunicofilia. 

Fobiologia: a epistemofobia; a gnosiofobia. 

Mitologia: a Antiteomitologia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a ciencioteca; a neologisticoteca; a didaticoteca; a pe-

dagogoteca; a consciencioteca; a assistencioteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autopriorologia; a Autocogniciologia; a Parapercepciologia; a Tecnologia; a Laboratoriologia; 

a Enumerologia; a Parapedagogiologia; a Parepistemologia; a Fatologia; a Sociologia; a Parasso-

ciologia; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Sociometria. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador independente; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistema-

ta; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o divulgador 

científico; o sociólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; 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 ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora independente; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a di-

vulgadora científica; a socióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens communicologus;  

o Homo sapiens divulgator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens offiexista; o Homo sapiens didascalicus; o Homo sapiens epistemologus; o Homo sapiens 

verponologus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: divulgação científica inicial = a do propositor da Ciência Nova; divulga-

ção científica avançada = a dos voluntários, interessados, surgidos a partir da exposição teática da 

Ciência Nova. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura útil; a cultura sociológica. 

 

Comunicologia. Sob a perspectiva da Experimentologia, eis, a seguir, por exemplo, na 

ordem técnica, cronológica, em 3 estágios, durante 33 anos (Ano-base: 2008), o registro da divul-

gação científica, específica, dos esforços para a implantação da Neociência Conscienciologia, in-

dependente das outras Ciências Convencionais, ou da Eletronótica, tomada, de início, nos centros 

culturais e sociedades científicas, como pseudociência, anticiência ou paraciência, por envolver as 

pesquisas parapsíquicas, desenvolvidas por este autor-coordenador (apoiado nos trabalhos de 

gigantes), propositor e agente retrocognitor, fundamentado no princípio da descrença, ou seja, 

nas autexperimentações da consciência sobre as quais os monstros sagrados, despriorizados, 

analfabetos paracientíficos, se fecham em copas há 2 séculos. Ironicamente, todos vão dessomar 

e, em época oportuna, ressomar. O presente é da Materiologia, o futuro é da Conscienciologia, no 

entanto, o presente já é o futuro para muitos intermissivistas. 

 

A.  Primeiro Tempo: sementeira através da dromomania técnica; a partir de 5 fatores. 

 

1.  Conscin: sozinha. 

2.  Viagens: pelo Brasil e pelo Mundo, idas e vindas, visitações, revisitações, durante 15 

anos, de 1986 a 2000. 

3.  Conferências: milhares de entrevistas, debates e cursos. Os 2 pilares de sustentação 

individual da divulgação científica inicial: os livros e os cursos do propositor. 

4.  Locais: diversificados, universidades, centros culturais, polos científicos, comunida-

des técnicas. 

5.  Vida pessoal: no mesmo local, no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, residência-pião. 

 

B.  Entrementes: simultaneamente promovendo publicações; sem quaisquer subsídios 

municipais, estaduais, federais ou internacionais, a partir de 5 veículos. 

 

1.  Artigos: centenas de papers, no Brasil e no Exterior. 

2.  Livros. Foram publicados, até 2008, 20 títulos gerais deste autor-coordenador. 

3.  Manuais: 4 gêneros. 

4.  Tratados: 4 calhamaços técnicos. 

5.  Enciclopédia da Conscienciologia: 4 volumes, em andamento. 
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C.  Segundo Tempo: colheita através da fixação do domicílio, em Foz do Iguaçu, no Pa-

raná, Brasil, eliminando as viagens; a partir de 5 fatores. 

 

1.  Voluntários: mulheres e homens intermissivistas; pesquisadores independentes. 

2.  Viagens: a troca de posições, as idas e vindas, agora, dos interessados a partir da pe-

quena popularização da Conscienciologia. 

3.  Domicílios: mudanças de residências de 538 pessoas, cognopolitas do Brasil e do Ex-

terior, instalando-se em Foz do Iguaçu (Ano-base: 2008). A Conscienciologia provocou em Foz 

do Iguaçu, em ponto menor quanto ao número de pessoas e em ponto maior quanto à expressão 

dos objetivos existenciais transformadores dos parâmetros sociais, a movimentação migratória 

(Sociologia) igual à gerada pela Usina Binacional de Itaipu e pela mineração em Serra Pelada. 

Importa ressaltar, nesse ponto, as realidades conscienciológicas daí derivadas, por exemplo:  

a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as 17 Instituições Conscien-

ciocêntricas; as 75 Empresas Conscienciológicas; o Discernimentum; a Vila Conscientia; o Bair-

ro da Cognópolis; o Megacomplexo Cultural Holoteca; o Holociclo; o Tertuliarium; o Argumen-

tarium; os laboratórios da Conscienciologia; os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Já exis-

tem 34 autores publicados, a partir do Holociclo, sobre temas da Conscienciologia, do neopara-

digma consciencial e das neoverpons no rumo da Megaescola Terrestre. 

4.  Conferências: entrevistas, debates, cursos, seminários, jornadas e múltiplos eventos 

técnicos e culturais, hoje promovidos também por centenas de professores e professoras. Os 3 pi-

lares de sustentação da divulgação científica, grupal, avançada: o voluntariado, os livros e os cur-

sos de múltiplos autores. Começa a surgir a consolidação das neoideias ou a implantação do neo-

paradigma consciencial para seleta microminoria social. A condição social dos conscienciológos, 

hoje, é bastante confortável. Não se fala mais no deserto, há interlocutores racionais. 

5.  Vida pessoal: agora em Foz do Iguaçu; em condomínios; as recepções às visitas de 

pesquisadores, professores e estudantes, no mesmo local, o Campus CEAEC, desde o início do 

Século XXI, ou a partir de 2001. 

 

Conscienciometrologia. Sob a perspectiva da Conscienciometrologia, eis, na ordem al-

fabética, 15 folhas de avaliação do Conscienciograma relativas ao tema: a assistencialidade;  

a cientificidade; a consciencialidade; a continuidade; a exotericidade; a criticidade; a fecundidade; 

a logicidade; a maxicomunicabilidade; a produtividade; a racionalidade; a repercutibilidade; a re-

verificabilidade; a transcendentalidade; a veracidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a divulgação científica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Musa  científica:   Experimentologia;  Neutro. 

08.  Neociência  Conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 
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A  DIVULGAÇÃO  CIENTÍFICA,  COSMOÉTICA,  EXEMPLIFI-
CATIVA,  TEÁTICA,  ORAL  E  ESCRITA,  SE  INSERE  ENTRE  

AS  MELHORES  ASSINATURAS  PENSÊNICAS  PARA  TODA  

CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  COGNOPOLITA. 
 

Questionologia. Como coexiste você, leitor ou leitora, com a divulgação científica? Tal 

assunto está incluído entre as prioridades existenciais para você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Diretoria do CEAEC; Conscienciologia: Esclarecimento e Convite; A Gazeta do Iguaçu; Tabloide; Diá-

rio; Ano 18; N. 5.576; Seção: CEAEC Pesquisa / Research / Investigación; 1 endereço; 8 enus.; 19 pontoações; 1 site; Foz 
do Iguaçu, PR; 13.02.07; página dupla central, espelho, 18 e 19. 

2.  Epstein, Isaac; Divulgação Científica: 96 Verbetes; rev. Carlos Straccia; apres. Carlos Vogt; 288 p.; 1 cro-

nologia; 1 escala; 8 estatísticas; 5 esquemas; 80 enus.; 4 fórmulas; glos. 14 termos; 8 ilus.; 1 mapa; 334 refs.; 5 sites; 30 
tabs.; 23 x 16 cm; br.; Pontes Editores; São Paulo, SP; 2002; página 146. 

3.  Fernandes, Marcio; Terra do Nunca (A Pluridade Étnica de Foz do Iguaçu revela a Globalização da Trí-

plice Fronteira); Rolling Stone Brasil; Revista; Mensário; N. 6; Seção: Conexão Brasilis; 1 fotomontagem; 15 fotos; São 
Paulo, SP; Março, 2007; páginas 44 a 51. 

4.  Park, Robert Erza; Human Migration and the Marginal Man; The American Journal of Sociology; Revis-

ta; Mensário; Vol. XXXIII; N. 6; May, 1928; páginas 881 a 893. 
5.  Simonton, Dean Keith; A Origem do Gênio: Perspectivas Darwinianas Sobre a Criatividade (Origins of 

Genius: Darwwinian Perspectives on Creativity); trad. Carlos Humberto Pimentel D. da Fonseca; & Luiz Guilherme  

B. Chaves; 418 p.; 7 caps.; 18 enus.; 31 notas; 808 refs.; 5 tabs.; alf.; 23 x 15,5 cm; br.; Editora Record; Rio de Janeiro, 
RJ; 2002; páginas 290 e 384. 
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D O A D O R    D E    Ó R G Ã O S  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O doador de órgãos é a conscin, homem ou mulher, disposta a doar ou 

abrir mão de órgão(s), células e tecidos do próprio corpo, seja ainda no vigor da existência intrafí-

sica ou, posteriormente, no estado de morte encefálica, para transplante ou enxerto em outrem, 

com o propósito de prolongamento e melhoria da qualidade da vida do receptor. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo doador procede do idioma Latim, donator, “o que dá; doador”. 

Apareceu no Século XVIII. O tema órgão deriva também do idioma Latim, organum, “instru-

mento (em geral); engenho; instrumento musical; órgão”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Dador de órgãos. 2.  Outorgante de órgãos. 

Antonimologia: 1.  Receptor de órgãos. 2.  Donatário de órgãos. 

Estrangeirismologia: o rapport donor-host; o anonymous giver; o bestower; o dona-

teur; as policy choices; o life-saving transplant; o organ shut-down; as inherited memories. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Doador: 

oferecedor cosmoético. Doação: prontidão assistencial. 

Citaciologia: – Por meio da cirurgia, a medicina do futuro irá reparar alguns órgãos  

e substituir outros (Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Von Hoheinheim, Paracelso, 

1493–1541). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene altruísti-

co; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopen-

senes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a doação de órgãos intervivos; a doação de órgãos post-mortem, amenizando 

o luto do ente querido; a aceitação da ideia de ser transplantado(a); o fato de o órgão não ter gêne-

ro; a autodoação; o autotransplante; a importância da interação entre a família do assistido e do 

assistente; a mutualidade interassistencial; os benefícios morais recíprocos; a lucidez da grupo-

carmalidade; a percepção do senso do dever específico no contexto; a convivialidade entre doador 

e receptor; o ato de saber dar e saber receber; o vínculo consciencial de gratidão pós-transplante;  

a intercooperacão grupocármica; a teática da solidariedade; as autogratificações interassistenciais; 

a autodisponibilidade humanista; a heteroabordagem cosmoética no oferecimento do órgão; a in-

terassistência subumano-humano nos transplantes; a inteligência evolutiva (IE) expressa na atitu-

de doadora; o abertismo consciencial de aceitar a oferta do órgão ou tecido de alguém desconhe-

cido; os providenciais bancos de órgãos, ossos e tecidos; a benevolência do doador de órgão; 

o doador sendo segunda mãe, ao oportunizar nova vida; o megadoador gerando múltiplos trans-

plantes; a aprendizagem haurida com o assistido; o exemplarismo sendo a melhor forma de assis-

tência ao grupocarma; a mãe proibindo a doação de órgão entre irmãos; o fato de o pai ou a mãe 

adoecerem impossibilitando a autocandidatura de doador para o(a) filho(a); o fato de o doador 

passar por bateria de exames clínicos antes da doação, negativando patologias; a autoprivação lú-

cida do órgão; o autodesprendimento somático; o altruísmo; a autabnegação cosmoética; a con-

cessão pessoal; a renúncia cosmoética; a bondade; a generosidade; a benignidade ínsita do doador 

espontâneo; os ajustes grupais; a pré-consciex negando-se a doar; a perda do timing de captação 

do órgão; as mágoas e ressentimentos de infância influenciando no oferecimento ou recebimento 
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do órgão; o travão interassistencial; os sentimentos negativos pessoais não liberados no decorrer 

da vida familiar; a hipótese de a doença ser fixador de proéxis; o 27 de setembro, sendo o Dia Na-

cional do Doador de Órgãos; o fato de nem sempre o primeiro da fila de transplante ser o próxi-

mo a receber o órgão; a doação de órgão como possibilidade de ajuste grupocármico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acesso ao futuro 

doador de múltiplos órgãos através de projeção lúcida assistencial; a intuição sinalizando ao fami-

liar se o parente, com diagnóstico de morte encefálica, quer ou não doar os órgãos; as parapercep-

ções das equipes de assistentes sociais e enfermeiros dos internados dispostos ou não a doação de 

órgãos após a morte; a possível implicabilidade do processo energético na doação de órgãos; os 

“imprevistos”, notadamente de influência extrafísica, dificultando a retirada dos órgãos; os traba-

lhos energéticos potencializando o órgão a ser doado; o assédio de consciex; a sinalética energéti-

ca e parapsíquica pessoal do doador; a hipótese da implantação do para-órgão de apoio no doador 

pelos amparadores; o medo de sentir falta do órgão doado na condição de consciex; o doador de 

múltiplos órgãos recepcionado no Dessomatorium pelo comitê de pararrecepção. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo energossomático doador-receptor antes e depois do ato 

cirúrgico; o sinergismo técnico das equipes do centro cirúrgico; o sinergismo empático paciente- 

-médico; o sinergismo pensênico entre as famílias do receptor e do doador pós-morte encefálica. 

Principiologia: o princípio da não-maleficência em relação aos doadores vivos; os 

princípios da Bioética na retirada dos órgãos do doador por morte encefálica; o princípio da 

prontidão em ajudar o próximo; o princípio da economia de males; o princípio de o menos doen-

te ajudar ao mais doente; o princípio de não deixar passar a oportunidade de ação evolutiva;  

o princípio de saber receber e doar; o princípio da boa convivência trazer bons frutos; o princí-

pio do agradecimento antecipado em qualquer situação; o princípio da solidariedade; o princí-

pio do perdão antecipado; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o assisten-

te ser o primeiro a ser assistido. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de boa convivia-

lidade; o código pessoal de gratidão; o CPC aplicado ao bom cuidado do soma. 

Teoriologia: a teoria da grupocarmalidade evolutiva; a teoria dos resultados evolutivos 

da doação de órgãos. 

Tecnologia: a técnica da retirada de órgãos em doador vivo; a técnica da retirada de 

órgãos em doador com morte cerebral; as técnicas de transplantes cada vez mais eficientes;  

a técnica de prolongamento da vida até a hora do transplante; a técnica de manutenção do mate-

rial a ser transplantado. 

Voluntariologia: o voluntário doador de órgão ocasional; o voluntário doador de ór-

gão intervivos; o voluntário doador de órgãos post-mortem. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o labora-

tório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da proéxis; o labo-

ratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoética;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível do Paradireitologia; o Colégio 

Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Psicossoma-

tologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia. 

Efeitologia: o efeito holossomático da doação de órgão; o efeito holossomático da re-

cepção de órgão estranho ao soma; o efeito moral da medicação imunossupressora; o efeito de 

viver sem o órgão doado; o efeito moral da satisfação do doador de órgão; o efeito somático do 

órgão sadio no soma doente; o efeito da sobrevida pós-doação; o efeito da assunção do órgão 

recebido. 
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Neossinapsologia: as neossinapses da assunção e posse do órgão de outrem; as neossi-

napses do autodespreendimento somático. 

Ciclologia: o ciclo de aprendizado da consciência. 

Enumerologia: o doador de sangue; o doador de tecidos; o doador de ossos; o doador 

de células; o doador de medula; o doador de córneas; o doador de órgão. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio doador-receptor; o binô-

mio doador-credor; o binômio oferecimento-aceitação; o binômio ação inegoica–ação egoica;  

o binômio soma-narcisismo; o binômio soma-desprendimento; o binômio transplante–medicação 

de uso contínuo. 

Interaciologia: a interação gesto de doar–ato de receber; a interação órgão saudável–  

–soma doente; a interação mens sana in corpore sano; a interação candidatura a doador–inten-

cionalidade cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo teático código pessoal vigente–código pessoal de genero-

sidade. 

Trinomiologia: o trinômio doador-receptor-rejeição; o trinômio dependência-indepen-

dência-interdependência; o trinômio doador-recebedor-desperdício; o trinômio doação-genero-

sidade-assistência; o trinômio doação-energia-interassistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo doador / receptor; o antagonismo doador / vida des-

regrada; o antagonismo doador / usuário de drogas; o antagonismo gratidão / inveja; o antago-

nismo doador / credor. 

Paradoxologia: o paradoxo de o dessomado, anteriormente saudável, poder salvar vá-

rias vidas doentes; o paradoxo de a conscin saudável poder sair de cena e o doente continuar 

vivo; o paradoxo de o doador poder ter recuperação cirúrgica lenta e o receptor, galopante. 

Politicologia: a Política Nacional de Transplantes de Tecidos, Órgãos e Partes do Cor-

po Humano; a meritocracia de poder querer doar parte do soma ainda em vida; a meritocracia em 

receber órgão saudável; a parapoliticocracia na elaboração do ajuste grupocármico. 

Legislogia: a lei N. 9434/97 dispondo sobre a remoção de órgãos e tecidos do corpo hu-

mano para fins de transplante e tratamento no Brasil; as leis cósmicas regendo o Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a somatofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a aicmofobia; a clinofobia; a espectrofobia; a farmacofobia; a hemofobia;  

a necrofobia; a tanatofobia; a tomofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipocondria; a síndrome do super-homem pós-doação. 

Maniologia: o descarte da mania do culto ao soma; o descarte da mania de querer ter po-

der; o descarte da mania de autossuficiência. 

Mitologia: a queda do mito da superioridade do doador; o mito de se ficar doente devi-

do à doação de órgão. 

Holotecologia: a assistencioteca; a somatoteca; a convivioteca; a medicinoteca; a imu-

noteca; a proexoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a energossomatoteca; a psicossomato-

teca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Somatologia; a Dessomatologia; a Bioé-

tica; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parageneticologia; a Proexologia; a Ressomatologia; 

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista; a conscin anônima; a conscin saudável; a família doadora de órgãos; a conscin xeno-

doadora. 

 

Masculinologia: o doador de órgão; o pai; o irmão; o sobrinho; o primo; o tio; o avô;  

o padrinho; o amigo; o estranho; o doador de múltiplos órgãos; o doador de carteirinha; o consci-

enciólogo. 
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Femininologia: a doadora de órgão; a mãe; a irmã; a sobrinha; a prima; a tia; a avó;  

a madrinha; a amiga; a estranha; a doadora de múltiplos órgãos; a doadora de carteirinha;  

a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens donator; o Homo sapiens empathopensenicus; o Homo 

sapiens benevolus; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens sa-

lutator; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: doador de órgãos intervivos = a conscin saudável dadora de 1 órgão; do-

ador de órgãos post-mortem = a conscin com morte encefálica dadora de múltiplos órgãos. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura de aproveitar a oportunidade 

de ajuste grupocármico; a cultura da gratidão. 

 

Doador. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis 2 tipos de doadores e respectivos órgãos do-

áveis: 

1.  Vivo: qualquer pessoa saudável manifestando a vontade de ser doador. Pela lei, pa-

rentes até quarto grau e cônjuges podem ser doadores; não parentes, somente com autorização ju-

dicial. É permitida a doação de 1 dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e parte do 

pulmão. 

2.  Não vivo: pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com morte encefálica, 

geralmente vítimas de traumatismo craniano ou acidente vascular cerebral (AVC). São doáveis os 

seguintes órgãos e tecidos: coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rim, córneas, ossos, pele, 

tendões e veias. 

 

Morte encefálica. No Brasil, o diagnóstico de morte encefálica é definido pela Resolu-

ção do Conselho Federal de Medicina (CFM), N. 1480/97. Trata-se da morte do cérebro, incluin-

do o tronco cerebral, responsável pelas funções vitais, a exemplo do controle da respiração, a ser 

exercido através de aparelhos, sendo a parada cardíaca inevitável. 

Requisitos. Sob a ótica da Criteriologia, eis 5 requisitos, em ordem funcional, a serem 

observados no paciente com morte encefálica, considerado potencial doador: 

1.  Identificação: ter identificação e registro hospitalar. 

2.  Coma: ter a causa do coma conhecida e estabelecida. 

3.  Hipotermia: não estar hipotérmico (temperatura corporal abaixo de 35ºC). 

4.  Hipotensão: não estar com hipotensão arterial. 

5.  SNC: não estar sob efeito de drogas depressoras do Sistema Nervoso Central. 

 

Procedimentos. Satisfeitos os critérios aplicados aos pacientes com morte cerebral, de-

vem ser realizados os 2 seguintes procedimentos: 

1.  Tronco cerebral. Realização de 2 exames neurológicos avaliativos da integridade do 

tronco cerebral, feitos por 2 médicos não participantes da equipe de transplante. 

2.  Avaliação neurológica. Realização de exame complementar demonstrando morte en-

cefálica, caracterizada pela ausência do fluxo sanguíneo em quantidade necessária ao funciona-

mento satisfatório do cérebro, inatividade elétrica cerebral ou inatividade metabólica cerebral. 

 

Distribuição. Reconhecido o doador efetivo, o médico credenciado junto às Centrais de 

Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) de cada Estado, deverá fazer comuni-

cado à central de transplantes, local de informações técnicas dos candidatos em espera de órgão. 

Compatibilidade. Além da ordem da lista, a escolha do receptor será definida após exa-

mes de compatibilidade (human leukocyte antigen – HLA), entre o doador potencial e receptor, 

devido à característica sanguínea ser fator decisivo na questão de transplante. 
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Tipologia. De acordo com a prática médica, os transplantes quanto à origem e destino 

dos órgãos retirados, podem ser classificados em 3 modalidades, em ordem lógica: 

1.  Autoplástica: a transplantação de tecidos do mesmo organismo, de 1 lugar para 

outro. 

2.  Heteroplástica: a transplantação de órgãos ou tecidos de determinado organismo pa-

ra outro, entre indivíduos de mesma espécie. 

3.  Heteróloga (xenotransplantação): a transplantação de órgãos ou tecidos, entre indiví-

duos de espécies diferentes. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Legislogia, eis, em ordem alfabética, a relação de 7 órgãos  

e tecidos passíveis de serem doados, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 

(ABTO), seguidos do tempo máximo para retirada em relação à parada cardíaca (após a morte en-

cefálica) e o tempo máximo de preservação extracorpórea: 

 

Tabela  –  Órgãos  e  tecidos  /  Tempo  de  Retirada  e  Preservação  Extracorpórea 

 

N
os

 Órgão 
Tempo máximo para retirada 

em relação à parada cardíaca 

Tempo máximo de 

preservação 

extracorpórea 

1. Coração Antes 4 a 6 horas  

2. Córneas Até 6 horas após 7 dias 

3. Fígado Antes 12 a 24 horas  

4. Ossos Até 6 horas após 5 anos 

5. Pâncreas Antes 12 a 24 horas 

6. Pulmões Antes 4 a 6 horas 

7. Rins Até 30 minutos após Até 48 horas 

 

Crescimento. O Brasil é o segundo país no mundo em número de transplantes e vem 

apresentando crescimento anual de doadores (Ano-base: 2013). Contudo, ainda não atingiu  

o crescimento previsto para melhor atender as necessidades da população. No Registro Brasileiro 

de Transplantes (RBT) consta terem sido realizados, no período de 2002 a 2012, 2.753 transplan-

tes de coração e 59.001 de rim. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o doador de órgãos, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

06.  Banco  de  olhos:  Assistenciologia;  Neutro. 

07.  Banco  de  órgãos:  Assistenciologia;  Neutro. 

08.  Banco  de  ossos:  Assistenciologia;  Neutro. 

09.  Banco  de  sangue  humano:  Hematologia;  Homeostático. 

10.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Leviandade  somática:  Antiproexologia;  Nosográfico. 
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12.  Magnanimidade:  Automagnanimologia;  Homeostático. 

13.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  Gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Superdotação  somática:  Somatologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DE  CONSCIN  DOADORA  DE  ÓRGÃOS  PODE  

PROMOVER  A  QUITAÇÃO  DE  DÍVIDA  CÁRMICA.  NA  CON-
DIÇÃO  DE  RECEPTORA,  A  CONSCIN  PROLONGA  E  ME-

LHORA  A  QUALIDADE  DE  VIDA,  EM  POSSÍVEL  MORÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância interassistencial da do-

ação de órgãos? Efetivou o registro de doador(a) de órgãos, expressando aos familiares essa in-

tenção? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Neumann, Jorge; Abbud, Mario Filho; & Garcia, Valter Duro; Orgs.; Transplante de Órgãos e Tecidos; 

Antologia Científica; 466 p.; 2 seções; 34 caps.; 2 enus.; 36 esquemas; 5 estatísticas; 18 fichários; 16 fluxogramas; 80 fo-
tos; 26 gráfs.; 18 ilus.; 104 tabs.; 1.847 refs.; enc.; Editora Sarvier; São Paulo, SP; 1997; páginas 58, 64, 66 a 68, 72 a 74, 

127, 134, 193, 194 e 436 a 441. 

2.  Roudinesco, Elisabeth; & Plon, Michel; Dicionário de Psicanálise (Dictionnaire de la Psychanalyse); 
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sil/dia-nacional-de-doa%C3%A7%C3%A3o-de-%C3%B3rg%C3%A3os-%C3%BAnico-doador-pode-salvar-at%C3%A9-

dez-pessoas-1.719952> acesso em: 23.09.13. 

2.  Portal da Saúde; SUS; O Sistema Nacional de Transplante – SNT; 1 enu.; 1 foto; 1 ilus.; 1 mapa; 1 tab.; 

disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarArea&codArea=414>; aces-

so em: 23.09.13. 
3.  RBT: Registro Brasileiro de Transplante; Dimensionamento dos Transplantes no Brasil e em cada Es-

tado (2005-2012); Ano VIII; N. 4; 212 gráfs.; 1 mapa; 165 tabs.; disponível em: <http://www.abto.org.br/abtov03/Up-

load/file/RBT/2012/RBT-dimensionamento2012.pdf>; acesso em: 23.09.13. 

 

M. A. 
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D O C Ê N C I A    AU T O C O N S C I E N C I O T E R Á P I C A  
( A U T O C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A docência autoconsciencioterápica é a prática da preceptoria ou ensino da 

Conscienciologia empregada pelo professor ou professora como base para promover em si os  

4 passos do ciclo conscienciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento- 

-autossuperação, objetivando a remissão das imaturidades conscienciais pessoais, melhorando, 

assim, a qualidade da tares em sala de aula. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo docência vem do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir; mos-

trar; indicar; dar a entender”. Surgiu no Século XX. O elemento de composição auto deriva tam-

bém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo consciência procede do mes-

mo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhe-

cimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu 

no Século XIII. A palavra terapia provém do idioma Francês, thérapie, derivada do idioma Latim 

Científico, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, “cuidado; atendimento; tratamento de do-

entes”. Surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Professorado autoconsciencioterápico. 2.  Docência autocurativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas docência autoconsciencioterápica, docência auto-

consciencioterápica básica e docência autoconsciencioterápica avançada são neologismos técni-

cos da Autoconsciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Docência heteroconsciencioterápica. 2.  Docência autoconsciencio-

métrica. 3.  Professorado estagnado.  

Estrangeirismologia: o chaperon docente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autenfrentamento cosmoético. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencioterapia; o holopensene das mu-

danças evolutivas constantes; o holopensene dos autenfrentamentos autoimpostos; o holopense da 

desperticidade; o holopensene da saúde consciencial; a afinização com o holopensene dos para-

consciencioterapeutas; os taquipenses; a taquipensenidade; a pensenidade tarística do docente, di-

ariamente alimentada através da autoconsciencioterapia. 

 

Fatologia: a docência autoconsciencioterápica; o catalisador evolutivo; as mudanças de 

patamar interassistencial advindas da autoconsciencioterapia; a docência exemplarista colocando 

a autopesquisa à prova no set consciencioterápico; a condição de semperaprendente do docente 

autoconsciencioterapeuta; a importância dos feedbacks auxiliando no desenvolvimento do assis-

tente; a superação das posturas monárquicas, exercidas pelo docente autoconsciencioterapeuta;  

a mudança de patamar evolutivo do docente; a descensão cosmoética servindo de peça-chave fun-

damental na maturidade consciencial; o ato de abrir mão do egão em prol da assistência; o posici-

onamento interassistencial cosmoético exercido pelo docente autoterapeuta; a autopesquisa diária 

sendo fundamental no processo autoconsciencioterápico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conexão com os 

paraconsciencioterapeutas, auxiliando no auto e heterodesassédio; o adentramento no processo 

consciencioterápico na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) levantando a po-

eira multidimensional, possibilitando inúmeras reciclagens; o auxílio dos consciencioterapeutas  

e dos paraconsciencioterapeutas no alívio ou remissão das patologias e parapatologias da consci-
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ência; a ostensividade dos amparadores de função, no auxílio aos desassédios intraconscienciais; 

a docência servindo de vitrine multidimensional; a sinalética energética e parapsíquica pessoal 

enquanto ferramenta para o autodesassédio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciencioterapia-autoconsciencioterapia; o sinergis-

mo sinceridade-profundidade; o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante;  

o sinergismo docência-autoconsciencioterapia; o sinergismo estado vibracional–tenepes; o si-

nergismo crise-crescimento; o sinergismo estado vibracional–autoconsciencioterapia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) auxiliando o docente na autoconsciencio-

terapia; o princípio de ser sempre tempo de se autopesquisar; o princípio de as ideias inatas do 

Curso Intermissivo (CI) servirem de propulsor evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) empregado ao modo de escudo da 

consciência; o código grupal de Cosmoética (CGC) auxiliando o grupo nas tomadas de decisões; 

o código pessoal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da autocura. 

Tecnologia: a técnica de não pensar mal de ninguém; a técnica da autoconscienciotera-

pia sendo fundamental no dia a dia do docente; a técnica da checagem holossomática, auxiliando 

no desassédio. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico 24 horas por dia repercutindo na 

autoconsciencioterapia do docente; o voluntariado teático da tares; o voluntariado multidimensi-

onal; o voluntariado do docente itinerante, em prontidão para os desassédios; o aumento da força 

pessoal do voluntário após passar pela consciencioterapia. 

Laboratoriologia: o labcon da autoconsciencioterapia constante. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Parape-

dagogiologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Autocosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Autodespertologia; o Colégio Invisível da Autevoluciologia;  

o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito da consciencioterapia repercutindo diretamente na profundidade 

autopesquisística do docente; o efeito de posicionar-se cosmoeticamente; o efeito fênix; o efeito 

dos rótulos conscienciológicos servindo de dinamizadores interassistenciais; o efeito da descen-

são cosmoética aumentando a profundidade autocognitiva do docente. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autoconsciencioterapia; as neossinap-

ses avançadas no acoplamento com os paraconsciencioterapeutas; as neossinapses traforistas, 

fruto da docência conscienciológica. 

Ciclologia: o eterno ciclo jejunice-veteranice; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo auto-

consciencioterapia-tares; o ciclo consciencioterapia-autoconsciencioterapia; o ciclo autoconsci-

encioterapia-desperticidade. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio minipeça–responsabilida-

de interassistencial. 

Interaciologia: a interação docência-autoconsciencioterapia; a interação evoluciente- 

-consciencioterapeuta; a interação docência-consciencioterapia; a interação docência-tenepes;  

a interação autoconsciencioterapia-tenepes; a interação assertividade-cosmoeticidade; a intera-

ção autoconsciencioterapia–descensão cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo aluno-docente; o crescendo evoluciente-conscienciotera-

peuta; o crescendo evolutivo tacon-tares; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo asse-

diador-amparador.  

Trinomiologia: o trinômio autoconsciencioterapia-docência-desperticidade; o trinômio 

decisão-ponderação-ação; o trinômio acoplamento-acolhimento-impactoterapia.  

Polinomiologia: o polinômio autoconsciencioterapia-recin-recéxis-tares; o polinômio 

docência-itinerância-autoconsciencioterapia-interassistência. 
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Antagonismologia: o antagonismo tacon / tares; o antagonismo fazer média / sincerida-

de evolutiva; o antagonismo guia amaurótico / amparador; o antagonismo guru / conscienciote-

rapeuta; o antagonismo docente com complexo de superioridade / docente autoconscienciotera-

peuta; o antagonismo superficialidade / autopesquisa; o antagonismo professor teoricão / pro-

fessor teático. 

Paradoxologia: o paradoxo de as autoconsciencioterapias pessoais repercutirem nas 

atitudes grupais; o paradoxo de o docente ser o mais assistido. 

Politicologia: a liderocracia; a cosmoeticocracia; a exemplocracia; a teaticocracia;  

a lucidocracia; a parapoliticocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço autoconsciencioterápico auxi-

liando na mudança de patamar evolutivo do docente. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a assistenciofilia; a liderofilia; a maturofilia; a despertofi-

lia; a teaticofilia; a ofiexofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a decidofobia; a assistenciofobia; a terapeuticofobia;  

a reciclofobia; a conviviofobia; a lucidofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome de Gabriela; a síndrome da autossuficiência;  

a síndrome do veterano; a síndrome do herói. 

Maniologia: a mania de não se autopesquisar; a mania de se achar o melhor. 

Mitologia: o mito de o docente não cometer erros; o mito da heterocura. 

Holotecologia: a dessasedioteca; a lideroteca; a mentalsomatoteca; a despertoteca;  

a energoteca; a ofiexoteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapeuticologia; a Assistenciologia; a Epicen-

trismologia; a Energossomatologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Men-

talsomatologia; a Ofiexologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin líder; a conscin retrocognitora; a conscin harmonizadora; 

a conscin determinada; a conscin cooperadora; a conscin afetuosa; a minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: o autoconsciencioterapeuta; 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 conscienciôme-

tra; 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 intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertu-

liano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a autoconsciencioterapeuta; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; 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 tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens professor; o Homo sapiens autoconscienciotherapicus;  

o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens autocorrector; o Ho-

mo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens exemplator; o Homo sapiens gregarius; o Homo sa-
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piens holomaturologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sa-

piens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: docência autoconsciencioterápica básica = a aplicada emergencialmente, 

nos momentos de crise; docência autoconsciencioterapica avançada = a aplicada de modo profilá-

tico evitando manifestações imaturas. 

 

Culturologia: a cultura da autoconsciencioterapia docente; a cultura do exemplarismo 

pessoal multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a docência autoconsciencioterápica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Autodesassedialidade  diária:  Despertologia;  Homeostático. 

03. Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04. Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05. Bastidores  da  aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

06. Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

07. Comprometimento  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08. Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

09. Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

10. Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

11. Desrepressão  docente:  Parapedagogia;  Homeostático. 

12. Docência  reconciliatória:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13. Efeito  fênix:  Reciclologia;  Homeostático. 

14. Exemplarismo  docente:  Teaticologia;  Homeostático. 

15. Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  DOCÊNCIA  AUTOCONSCIENCIOTERÁPICA  PROMOVE  

MUDANÇA  DE  PATAMAR  EVOLUTIVO  AO  DOCENTE,  TOR-
NANDO-O  GRADATIVAMENTE  ASSISTENTE  PROFISSIONAL  

MULTIDIMENSIONAL,  AMPLIANDO  A  TARA  PARAPSÍQUICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a autoconsciencioterapia durante  

a docência conscienciológica? Quais os benefícios obtidos através dela? 

 

G. L. W. 
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D O C Ê N C I A    R E C O N C I L I A T Ó R I A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A docência reconciliatória é o ato e / ou efeito de o professor ou professora 

de Conscienciologia promover reconciliações com discentes e colegas evolutivos, conscins  

e consciexes, por meio de autorreciclagens, do abertismo consciencial e da tarefa do esclareci-

mento (tares). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo docência vem do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir; mostrar; 

indicar; dar a entender”. Surgiu no Século XX. O vocábulo reconciliação procede igualmente do 

idioma Latim, reconciliatio, “reconciliação; restabelecimento”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Professorado reconciliatório. 2.  Parapedagogia reconciliatória.  

3.  Paradidática reconciliatória. 

Neologia. As 3 expressões compostas docência reconciliatória, docência reconciliatória 

básica e docência reconciliatória avançada  são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Docência aprisionadora. 2.  Docência inflexível. 3.  Docência asse-

diadora. 

Estrangeirismologia: o ego style docente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reconciliações pró-evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reconciliação; o holopensene da interassistenci-

alidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da teática conscienciológica; a reti-

linearidade pensênica; o holopensene pessoal do abertismo consciencial; a consolidação do hábito 

de não pensenizar mal de ninguém; o holopensene da gratidão parapedagógica. 

 

Fatologia: a docência reconciliatória; o ato de o docente não deixar “pedra sob pedra” na 

demonstração cosmoética da autorreconciliação com as demais consciências; a impactoterapia ad-

vinda da autoconsciencioterapia do docente exemplarista; o “soco na cara” parapedagógico;  

o acolhimento assistencial; a maturidade consciencial necessária ao docente reconciliador; a flexi-

bilidade assistencial; o ato de trazer a responsabilidade para si; o destemor em ir até às últimas 

consequências cosmoéticas, quando necessário; a autoridade moral frente aos assediadores; a ne-

cessidade de realizar acareações entre os docentes, quando necessárias; a inteligência evolutiva 

(IE); a importância do aprendizado pessoal proporcionado pelos docentes; a necessidade de retri-

buição do docente exemplarista; o traforismo aplicado pelo professor de Conscienciologia em to-

dos os contextos; o fato de única ação poder valer mais de 1.000 palavras; o hábito de focar na 

ideia e não na pessoa; as devolutivas ao professor no final das aulas com objetivo de criar maior 

sinergia entre a equipe docente; o comprometimento assistencial assumido no Curso Intermissivo 

(CI); a necessidade de constante atualização; as reconciliações interpares promovidas pela docên-

cia conscienciológica; a atuação na condição de professor-orientador; a qualificação docente vita-

lícia; a constância pedagógica; as concessões realizadas pelo docente; o ato de deixar de pedir pa-

ra si; o curso Conscin-cobaia do Conscienciograma (CONSCIUS) auxiliando na autoconscien-

ciometria do docente; o ato de ultrapassar fronteiras buscando ampliar a Cosmovisiologia, im-

prescindível ao docente conscienciológico lúcido; a antecedência do docente veterano em utilizar 

o pré-perdão assistencial. 
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Parafatologia: a aplicação diária do estado vibracional (EV) profilático, auxiliar na as-

sistência ao grupo extrafísico; a condição do docente de Conscienciologia estando na vitrine mul-

tidimensional; o equilíbrio holossomático vivenciado; os paracotovelomas gerados pela autopes-

quisa multiexistencial do docente; a docência itinerante servindo de antessala da tenepes, propor-

cionando reconciliações junto ao grupo extrafísico; a priorização da saúde consciencial em todas 

as dimensões; a aplicação do arco voltaico craniochacral realizada pelo docente quando necessá-

rio; o diário docente preenchido com as realidades multidimensionais; a visão do docente dos bas-

tidores extrafísicos da aula de Conscienciologia; o parafato de a equipe extrafísica atuar no resga-

te das consciências paradiscentes; as reconciliações multimilenares otimizadas pela docência no 

paradigma consciencial; os parafatos auxiliando o docente nas tomadas de decisões em prol das 

reconciliações; a docência conscienciológica, enquanto oportunidade de chancelamento da assis-

tência de ponta, repercutindo nas seriéxis; as descablagens desassediadoras promovidas pelas re-

conciliações dos alunos e docentes; o atendimento aos credores e paracredores; a descensão cos-

moética; a conexão constante com a Central Extrafísica da Verdade (CEV), Central Extrafísica 

da Fraternidade (CEF) e Central Extrafísica da Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorreconciliação-heterorreconciliação; o sinergismo 

teoria-prática; o sinergismo assimilação-desassimilação; o sinergismo voluntariado-docência;  

o sinergismo docência-tenepes; o sinergismo exemplarismo-desassédio; o sinergismo força pre-

sencial–interassistencialidade cosmoética. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP) nas reconciliações; o princípio de não falar mal de ninguém na condição de ferramenta de 

auto e heterodesassédio; o princípio cosmoético “aconte a o melhor para todos”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) servindo de defesa para a conscin 

docente; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado pela equipe docente. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria do pré-perdão assistencial 

aplicada à docência reconciliatória. 

Tecnologia: a técnica da autoconsciencioterapia auxiliando nas reconciliações docen-

tes; a técnica dos 10 segundos auxiliando na preservação das amizades evolutivas; a técnica de 

não fomentar fofocas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica auxiliando a promover as recon-

ciliações necessárias; a técnica da escrita conscienciológica na condição de ferramenta na recon-

ciliação policármica. 

Laboratoriologia: as dinâmicas parapsíquicas ao modo de labcon pessoal; o laborató-

rio conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Megafraternidade; o Colégio Invisível da Consci-

encioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colé-

gio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parape-

dagogiologia. 

Efeitologia: o efeito das reconciliações pessoais nas reconciliações grupais; o efeito de 

posicionar-se frente à interassistência cosmoética; o efeito da autodesassedialidade diária con-

quistada dia a dia; o efeito da conexão com os amparadores de função; o efeito benéfico de ex-

pressar a autopensenidade de maneira cosmoética; o efeito fênix servindo de propulsor evolutivo 

para a consciência; o efeito do perdão na condição de desmancha roda de assediadores. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da docência reconciliatória; as neossina-

pses promovidas pela assistência sem retorno; a substituição das sinapses trafaristas pelas sinap-

ses traforistas; as neossinapses advindas dos cursos conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo interprisão-reconciliação; o ciclo autoperdão-heteroperdão; o ciclo 

sementeira-colheita; o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo amparador-amparando; o ciclo itinerân-

cia-tenepes. 
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Enumerologia: a homeostase holossomática; a assistência diária; a autorreconciliação 

profilática; a resiliência docente; o contínuo aprendizado docente; a maturidade assistencial; o ga-

nha-ganha evolutivo. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autassédio-autodesassé-

dio; o binômio interprisão-reconciliação; o binômio ferida-cicatriz; o binômio sinceridade-ami-

zade; o binômio egão-orgulho travando a docência reconciliatória; o binômio erro-acerto; o binô-

mio crise-autenfrentamento. 

Interaciologia: a interação docente-amparador; a interação autopesquisa-gescon; a in-

teração inteligência evolutiva–reconciliação; a interação determinação-concretização; a intera-

ção docência-reconciliação. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo gratidão-retribuição; o crescendo assistencial 

tacon-tares; o crescendo perdão–pré-perdão assistencial; o crescendo cicatriz-paracicatriz. 

Trinomiologia: o trinômio brigas-autopesquisa-reconciliação; o trinômio EV-autopes-

quisa-gescon; o trinômio determinação-persistência-realização; o trinômio posicionamento-inte-

rassistência-cosmoética; o trinômio agressão-lucidez-recomposição; o trinômio desperto-evolu-

ciólogo-Serenão. 

Polinomiologia: o polinômio algoz-vítima-assistido-assistente; o polinômio erro-since-

ridade-reconhecimento-acerto. 

Antagonismologia: o antagonismo docente imaturo / docente reconciliador; o antago-

nismo repressão / liberdade consciencial; o antagonismo descensão cosmoética / imposição de 

poder; o antagonismo ostracismo / disponibilidade assistencial; o antagonismo murismo / posi-

cionamento; o antagonismo cotoveloma / exemplarismo. 

Politicologia: a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; 

o fim da politicagem entre os docentes, afim de evitar relações superficiais. 

Legislogia: a aplicação da lei do maior esforço cosmoético em prol da reconciliação do-

cente. 

Filiologia: a parapedagogiofilia; a energofilia; a discernimentofilia; a interassistenciofi-

lia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a discernimentofobia; a lucidofobia; a parapsiquicofobia; a neofobia; a auto-

pesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

da autossuficiência; a síndrome da ingratidão; a síndrome do herói. 

Maniologia: a mania de ficar melindrado; a mania de não dar feedbacks após as aulas 

para os colegas docentes, aumentando os desafetos multidimensionais; o fim da egomania; a ma-

nia de achar-se a maxipeça de minimecanismo. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito da salvação. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a desassedioteca; a mentalsomatoteca; a assis-

tencioteca; a tenepessoteca; a despertoteca; a parapedagogioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Parapedagogiologia; a Despertologia;  

a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Tenepessologia; a Desassediologia; a Energossomatologia; 

a Cosmoeticologia; a Projeciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin-cobaia; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin compromissada; a conscin exemplarista. 

 

Masculinologia: o professor; o reconciliador; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o amparador de função; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o inversor existencial; 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 maxidissidente ideológico; 
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o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consiente; 

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia:  a professora; a reconciliadora; a acoplamentista; a agente retrocognito-

ra; a amparadora intrafísica; o amparador de função; a atacadista consciencial; a autodescisora;  

a intermissivista; a inversora existencial; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicólo-

ga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a conviviólo-

ga; 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 maxidissidente idológica;  

a tenepessista;  a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consci-

ente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocador de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens expositor; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapi-

ens perquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: docência reconciliatória básica = a decorrente da condição de investir 

tempo e autesforços promovendo reconciliações dentro e fora da sala de aula; docência reconci-

liatória avançada = a decorrente da condição de promover a reconciliação policármica por meio 

da publicação de livros tarísticos. 

 

Culturologia: a cultura da Parapedagogiologia; a cultura da Interassistenciologia;  

a cultura da Tenepessologia; a cultura da Despertologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a docência reconciliatória, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Autenfrentamento  docente:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02. Automediação  anticonflitiva:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

03. Automitridatismo:  Autoparaimunologia;  Homeostático. 

04. Autopacificação  tenepessista:  Experimentologia;  Homeostático. 

05. Bastidores  da  aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

06. Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

07. Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08. Desrepressão  docente:  Parapedagogia;  Homeostático. 

09. Efeito  Fênix:  Reciclologia;  Homeostático. 

10. Exemplarismo  docente:  Teaticologia;  Homeostático. 

11. Impossibilidade  de  omnicomprazimento:  Conviviologia;  Neutro. 

12. Lei  de  causa  e  efeito:  Holocarmologia;  Neutro. 

13. Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14. Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15. Singularidade  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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A  DOCÊNCIA  RECONCILIATÓRIA  INICIA  COM  A  AUTOR-
RECONCILIAÇÃO,  CHEGANDO  AOS  COMPASSAGEIROS  

EVOLUTIVOS  COM  A  REPARAÇÃO  DE  ERROS  DO  PAS-
SADO  POR  MEIO  DA  TAREFA  DO  ESCLARECIMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade de a docência consci-

enciológica promover reconciliações? Quais os ganhos evolutivos já alcançados com o professo-

rado tarístico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Tanuri, Vera; Perdão: Opção Cosmoética de Seguir em Frente; pref. Adriana de Lacerda Rocha; revisoras 

Kao Pei Ru; & Adriana Corrêa; 164p.; 19 caps.; 16 E-mails; 110 enus.; 3 tabs.; 16 websites; epíl. glos. 65 termos; 9 fil-

mes; 86 refs.; 2 anexos; alf.; br.; 23 x 16 cm.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas  

1 a 168. 

2.  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 entre-

vistas; 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; pá-
ginas 300 a 615. 

3.  Xavier, Francisco Cândido; & Vieira, Waldo; Sexo e Destino; 358 p.; 28 caps.; 18 x 12 cm; br.; 8a Ed.; Fe-

deração Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1981; páginas 30 a 350. 

 

G. L. W. 
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D O C E N C I O G R A M A  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O docenciograma é a planilha técnica auxiliar na mensuração possível da 

qualidade do desempenho do professor de Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo docência vem do idioma Latim, docere, “ensinar; instruir; mos-

trar; indicar; dar a entender”. Surgiu no século XX. O elemento de composição grama vem do 

idioma Grego, grámma, “carater 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.  Planilha de aferição docente conscienciológica. 2.  Recurso de avali-

ação da docência em Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões docenciograma, autodocenciograma e heterodocenciograma 

são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciograma. 2.  Projeciograma. 3.  Parapercepciograma. 

Estrangeirismologia: o checkup do material, das intenções e das energias antes da aula; 

os feedbacks recebidos de alunos e outros professores. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualificação da interassistencialidade tarística pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da docência conscienciológica; o holopensene pes-

soal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da tares; o holopensene pessoal da acuidade 

consciencial; os didaticopensenes; a didaticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade. 

 

Fatologia: o docenciograma; a autavaliação do professor; a autavaliação do professoran-

do; a heteravaliação assistencial do professorando pelos parapedagogos; a heteravaliação assisten-

cial interpares do professor; a dificuldade de muitos professores com a auto e heteravaliação; as 

distorções de percepção de certos aspectos da aula; a convergência entre a auto e a heteravaliação 

indicando a diminuição das distorções avaliativas; o detalhismo na avaliação; a sinceridade na 

avaliação; a autocrítica cosmoética; a intenção de aprimorar o autodesempenho docente; a atenção 

à pré-aula; a autobservação durante a aula; a observação dos discentes durante a aula; o posicio-

namento docente; a força presencial; o uso do local de poder; o tom de voz; o ritmo da fala; a pre-

paração do ambiente para a aula; os materiais didáticos; as dinâmicas previstas; a cortesia no trato 

com o aluno; o enfoque traforista; o aperfeiçoamento da prática docente; a ficha de avaliação for-

mativa do professorando no Curso para Formação de Professores de Conscienciologia da Asso-

ciação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); a for-

mação continuada do professor de Conscienciologia; o hábito de usar a aula ao modo de laborató-

rio de autopesquisa; o estudo e avaliação técnica da própria aula aprofundando o entendimento do 

professor. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desenvoltura ener-

gética; a acuidade paraperceptiva; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; a conexão com o amparo extrafísico de função; as inspirações extrafísicas antes e durante a au-

la; a paraturma; a busca da autoconscientização multidimensional (AM); as projeções conscien-

tes; a assistência extrafísica para a autavaliação da aula. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo estudo–amparo extrafísico; o sinergismo exemplarismo- 

-autopesquisa; o sinergismo tenepes–docência conscienciológica; o sinergismo projeção consci-

ente–docência conscienciológica. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à avaliação da aula. 

Teoriologia: as teorias avaliativas. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica do conscienciograma; a técnica do pen-

senograma; a técnica do parapercepciograma. 

Voluntariologia: o voluntariado na docência conscienciológica das Instituições Consci-

enciocêntricas (ICs); o voluntariado no Curso para a Formação de Professores de Consciencio-

logia na REAPRENDENTIA. 

Laboratoriologia: o laboratório da docência conscienciológica; o laboratório consci-

enciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: a observação dos efeitos das ações do docente sobre os discentes; os efeitos 

da autavaliação de determinada aula na melhoria da qualidade da próxima aula. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do esforço pessoal em superar as lacunas 

idenficadas nas avaliações das próprias aulas. 

Ciclologia: o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica. 

Enumerologia: a pré-aula; o estudo e o domínio do conteúdo conscienciológico; a trans-

posição didática; a interação com os alunos; a interação com o campo energético parapedagógico; 

a interação com a equipex; a interassistencialidade. 

Binomiologia: o binômio autavaliação-heteravaliação. 

Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação professor-amparador; a intera-

ção professorando-parapedagogo. 

Crescendologia: o crescendo do desempenho do professor dinamizado pela avaliação 

contínua da própria docência. 

Trinomiologia: o trinômio preparar a aula–ministrar a aula–avaliar a aula. 

Polinomiologia: o polinômio atenção ao conteúdo–atenção aos alunos–atenção às ener-

gias–atenção à equipex. 

Antagonismologia: o antagonismo professor estagnado / professor em reciclagem cons-

tante. 

Politicologia: a lucidocracia; a autopesquisocracia; a assistenciocracia; a reeducacio-

cracia; a cognocracia; a discernimentocracia; a verponocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autoqualificação e à preparação das au-

las; a lei da responsabilidade educacional. 

Filiologia: a intelectofilia; a interaciofilia; a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a reci-

clofilia; a autocriticofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da arrogância do saber; a evitação da síndro-

me da superficialidade; a síndrome da dispersão consciencial dificultando a aplicação do docen-

ciograma. 

Holotecologia: a argumentoteca; a didaticoteca; a experimentoteca; a mentalsomatote-

ca; a parapedagogoteca; a parapercepcioteca; a pedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Argumentologia; a Autoconscienciome-

trologia; a Autopesquisologia; a Didaticologia; a Erudiciologia; a Interaciologia; a Interassistenci-

ologia; a Parapercepciologia; a Reeducaciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o cons-

cienciômetra; o conviviólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapedagogo; o parapercepciologista; 

o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a cons-

cienciômetra; a convivióloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapedagoga; a parapercepciologista; 

a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens 

parapaedagogus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

logicus; o Homo sapiens vigilans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autodocenciograma = aquele realizado pelo próprio professor ou profes-

sorando de Conscienciologia; heterodocenciograma = aquele realizado por outros professores, no-

tadamente durante a formação ou qualificação docente. 

 

Culturologia: a cultura da autopesquisa; a cultura da autavaliação; a cultura da hete-

ravaliação assistencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapedagogiologia, eis, por exemplo, na ordem didá-

tica, 50 questões propostas para servir de parâmetros de avaliação da maturidade do desempenho 

do professor ou professora de Conscienciologia, agrupadas em 7 aspectos ou dimensões: 

 

A.  Pré-aula: o período antecedente à aula de Conscienciologia; a preparação para a aula; 

a Antecipaciologia. 

01.  Plano. O plano de aula é elaborado com antecedência apropriada, contemplando os 

objetivos de aprendizagem e a seleção de conteúdo e dos recursos e métodos didáticos a serem 

utilizados? 

02.  Sincronicidades. As frequentes sincronicidades em relação ao tema da futura aula, 

capazes de enriquecer os exemplos e as abordagens didáticas são percebidas e valorizadas? 

03.  Contrafluxos. Os contrafluxos são identificados e inteligentemente contornados? 

04.  Parapercepções. Os diferentes tipos de parapercepções frequentes nesse período,  

a exemplo de iscagens, amparo e assédio são percebidos, diferenciados e devidamente tratados? 

05.  Profilaxia. São implementadas ações profiláticas a fim de minimizar acidentes de 

percurso? 

06.  Amparabilidade. O padrão de autorganização do tempo, espaço e energias, predis-

põe a inspiração extrafísica durante a preparação para a aula? 

07.  Assistência. Qual o nível do empenho pessoal no desassédio de alunos antes da au-

la, por meio da prática da tenepes, de projeções assistenciais ou de exteriorizações energéticas, fa-

cilitando a chegada deles à aula? 
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B.  Conteúdo: o domínio do conteúdo; a compreensão do assunto; a Erudiciologia. 

08.  Estudo. A rotina de estudos de Conscienciologia está consolidada? 

09.  Compreensão. O tema da aula é compreendido e refletido em profundidade? 

10.  Atualização. Os conceitos abordados estão atualizados? 

11.  Associações. São estabelecidas associações esclarecedoras com outros temas? 

12.  Teática. Há esforço na busca da teática (conteúdo vivenciado) em relação ao tema? 

13.  Falácias. Argumentos falaciosos ou apelativos, a exemplo de generalização apressa-

da, inversão do ônus da prova e apelo à autoridade são identificados e evitados? 

14.  Polimatia. Apresenta polimatia ou erudição, compreendendo as visões das diversas 

linhas de conhecimento e nuances sobre o tema, de modo a conseguir acessar e esclarecer pessoas 

com bagagens culturais diferentes? 

 

C.  Transposição didática: a transposição didática, com a competente seleção e adequa-

ção do conteúdo de modo a torná-lo compreensível aos alunos e possibilitar o alcance dos objeti-

vos da aula; a Didaticologia. 

15.  Definições. São estabelecidas definições claras para os conceitos abordados? 

16.  Sinonímias. São usados, dentro do possível, ao menos 2 sinônimos para cada termo 

passível de gerar interpretação dúbia, a fim de evitar acepção diversa da esperada? 

17.  Conhecimentos. É realizado levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos ao 

introduzir novo conceito? 

18.  Sequência. As sequências de raciocínio são lógicas, partindo dos conceitos mais 

simples aos mais complexos? 

19.  Recursos. Recursos didáticos (exemplos, analogias didáticas, esquemas, cotejos, de-

senhos, imagens, gráficos) são usados apropriadamente? 

20.  Prioridades. São estabelecidas prioridades para os assuntos da aula, a fim de evitar 

a falta de tempo para assuntos essenciais dentro do tema da aula? 

21.  Metodologias. São competentemente aplicadas, quando oportuno, metodologias ati-

vas visando maior compreensão e retenção do assunto pelos alunos? 

 

D.  Alunos: a interação com os alunos presentes; a Interaciologia. 

22.  Participação. A participação dos alunos é permitida, incentivada e tratada com aten-

ção? 

23.  Presença. A força presencial manifestada é hígida e capaz de manter a atenção dos 

alunos? 

24.  Cortesia. É estabelecido nível de cortesia adequado no trato com os alunos? 

25.  Humor. O bom-humor é bem utilizado, alternando momentos sérios (sem sisudez) 

com momentos mais leves, descontraídos? 

26.  Monopólio. Todos os alunos são incluídos, sem permitir ao aluno monopolizar a au-

la em prejuízo dos demais e da abordagem de assuntos essenciais? 

27.  Linguagem. A linguagem, tom de voz, ritmo da fala, dicção e caligrafia são adequa-

das à compreensão e facilitam a interação com os alunos? 

28.  Timing. Os debates são controlados, respeitando o timing da aula, evitando atrasos  

e falta de tempo para assuntos essenciais? 

 

E.  Energias: a interação com o campo energético parapedagógico; a Energossomato-

logia. 

29.  Instalação. O horário de chegada é suficientemente antecipado para preparar o am-

biente e instalar o campo energético parapedagógico adequadamente? 

30.  EV. É dada a devida atenção à acalmia íntima, à instalação do EV e à predisposição 

ao parapsiquismo durante toda a aula? 

31.  Checagem. O docente tem o hábito de fazer a checagem energética do próprio ener-

gossoma, do ambiente e dos alunos antes do início da aula? 
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32.  Expressões. As expressões faciais dos alunos são observadas e interpretadas durante 

a aula? 

33.  Acoplamento. É estabelecido acoplamento energético técnico com o aluno enquanto 

o mesmo faz a pergunta, buscando entender melhor a dúvida? 

34.  Percepções. Fluxos energéticos ou variações no campo energético durante a aula 

são percebidos com frequência? As origens e os motivos são identificados? 

35.  Exteriorizações. Na condição de epicentro da aula, o professor ou professora exte-

rioriza energias para o campo quando necessário? 

 

F.  Equipex: a interação com a equipe extrafísica; a Parapercepciologia. 

36.  Intenção. O contato com os amparadores de função é intencionalmente buscado? 

37.  Espaço. É deixado espaço consciencial para a aproximação do amparo extrafísico? 

38.  Conceptáculo. O holopensene pessoal funciona ao modo de conceptáculo para ins-

pirações extrafísicas? 

39.  Presença. Percebe a presença da equipex? 

40.  Identificação. Consegue identificar a presença de amparadores já conhecidos? 

41.  Inspiração. Percebe expansão de ideias e inspirações com frequência? 

42.  Uso. As inspirações extrafísicas são, em geral, usadas em benefício da turma? 

 

G.  Interassistência: a eficiência na realização de assistência em sala de aula, notada-

mente da tares; a Interassistenciologia. 

43.  Empatia. O ambiente criado favorece aos alunos se sentirem à vontade para intera-

gir e perguntar? 

44.  Paciência. O professor ou professora tem paciência para ouvir e entender a pergunta 

antes de responder? 

45.  Esclarecimento. Em geral, consegue esclarecer as consciências presentes (conteúdo 

apresentado e dúvidas)? 

46.  Verificação. Há o cuidado de verificar se os conceitos trabalhados foram correta-

mente compreendidos? Com quais técnicas? 

47.  Flexibilidade. Existe flexibilidade para abrir mão de conteúdos secundários para 

atender às demandas da turma, ou o conteúdo programado é rigidamente seguido? 

48.  Posicionamento. São expressados posicionamentos francos e refletidos sobre temas 

polêmicos, com a ciência das limitações pessoais, buscando a cosmoética e a interassistenciali-

dade? 

49.  Abertismo. É evidente o abertismo à possibilidade de rever conceitos e posiciona-

mentos, diante de novos dados, argumentos ou pontos de vista? 

50.  Euforin. Ao final da aula, é percebida a leve euforin, indicando o completismo da 

tarefa assistencial realizada? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o docenciograma, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

02.  Autorreflexão  na  docência  conscienciológica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

03.  Competência  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

04.  Conteúdo  parapedagógico:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Inspiração  paradidática:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Intencionograma:  Intencionologia;  Neutro. 

07.  Parapercepciograma:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Posicionamento  docente  conscienciológico:  Reeducaciologia;  Homeostático. 
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09.  Práxis  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

10.  Professorando  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

11.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

12.  Projeciograma:  Projeciometrologia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  docência  tarística–projeção  lúcida:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

14.  Sinergismo  tenepes–docência  conscienciológica:  Interassistenciologia;  Homeos-

tático. 

15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  DOCENCIOGRAMA  É  IMPORTANTE  FERRAMENTA  PARA  

A  INDISPENSÁVEL  TAREFA  DE  MENSURAÇÃO  PERIÓDICA  

E  RECICLAGEM  CONTÍNUA  DA  PRÁTICA  DO  PROFESSOR  

DE  CONSCIENCIOLOGIA  INTERESSADO  NA  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de professor(a) ou professorando(a) 

de Conscienciologia, realiza a avaliação periódica, abrangente e profunda do autodesempenho do-

cente? Quais proveitos evolutivos vem obtendo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alves, Hegrisson Carreira; Ciclo de Qualificação da Práxis Parapedagógica; Artigo; Parapedagogia; Re-

vista; Anuário; Ano 3; N. 3; 5 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REA-

PRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2013; páginas 11 a 22. 
2.  Frederico, Lucimara Ribas; Instrumento de Avaliação Formativa Auxiliando nas Reciclagens Intracons-

cienciais; Artigo; Parapedagogia; Revista; Anuário; Ano 6; N. 6; 5 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia  

e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2015; páginas 23 a 33. 
3.  Klein, William; Aspectos da Pré-aula de Conscienciologia; Artigo; Conscientia; Revista; trimestral; Vol. 

14; N.4; 6 refs; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Junho, 2010; páginas 480  

a 487. 

4.  Royer, Júlio César; Conteúdo Parapedagógico e Transposição Didática em Aulas de Conscienciologia; 

Artigo; Parapedagogia; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 7 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeduca-

ção Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2015; páginas 3 a 10. 

 

J. C. R. 
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D O C E N T E    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O    I N S U L A D O  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O docente conscienciológico insulado é a conscin, homem ou mulher, atu-

ante na função de educar, ensinar, esclarecer, formar, informar ou instruir as demais consciências 

por meio do professorado da Conscienciologia, com restrita interatividade cosmoética holossomá-

tica em sala de aula, comprometendo o potencial de interassistencialidade pessoal, de modo tem-

porário ou frequente. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra docente provém do idioma Latim, docens, particípio presente de 

docere, “ensinar”. Apareceu no Século XIX. 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”. Surgiu no Século 

XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado; 

exposição cabal; tratamento sistematico de 1 tema”. O vocábulo insulado deriva também do idio-

ma Latim, insulatus, “isolado”. Apareceu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Professor de Conscienciologia ilhado. 2.  Docente conscienciológico 

isolado. 3.  Docente de Conscienciologia inacessível. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo ínsula: insu-

lação; insulada; insulado; insulador; insuladora; insulamento; insulana; insulano; insulante; in-

sular; insularidade; insularismo; insularista; insularística; insularístico; insulativa; insulativo; 

insulável; ínsulo; maxiinsulado; megainsulado; miniinsulado.  

Neologia. As 4 expressões compostas docente conscienciológico insulado, docente cons-

cienciológico miniinsulado, docente conscienciológico maxiinsulado e docente conscienciológico 

megainsulado são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Mestre conscienciológico comunicativo. 2.  Professor de Conscien-

ciologia interativo. 3.  Docente conscienciológico acessível. 4.  Parapedagogo. 

Estrangeirismologia: a falta de rapport com os assistidos; os approaches equivocados 

em sala de aula; o professor low profile; o docente closed-minded; o foco excessivo na própria 

performance docente; o curriculum vitae repleto de aulas ministradas, porém com duvidoso saldo 

interassistencial; a necessidade urgente de upgrade na qualificação da interaciologia pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às interações holossomáticas e multidimensionais em sala de aula. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Egoís-

mo: infelicidade garantida. Emprestemo-nos aos outros. Removamos as armaduras.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do fechadismo consciencial; o holopensene do iso-

lacionismo docente incentivando a evasão dos discentes; a rigidez autopensênica; a poluição auto-

pensênica comprometendo a conexão com o amparo extrafísico; a necessidade de investimento no 

abertismo autopensênico; o desenvolvimento do holopensene de acolhimento interconsciencial;  

a reciclagem da pensenidade autossabotadora; as intoxicações autopensênicas. 

 

Fatologia: a vaidade; o orgulho; a arrogância; o pedantismo; o autoritarismo; a defesa 

ferrenha das ideias pessoais; o proselitismo; a disputa pelo poder; a preocupação com o próprio 

umbigão; a timidez; a autestima patológica; o autoconceito ectópico; a aula utilizada predominan-

temente com a finalidade de promover o docente; a proteção da autoimagem idealizada; os tra-

vões docentes; as auto e heterocríticas anticosmoéticas provenientes do professor; a ansiedade;  

a repetição do modus operandi docente de vidas anteriores; a dificuldade de receber elogios; a difi-
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culdade de receber heterocríticas; a dificuldade de se colocar no lugar do outro; a dificuldade de 

desenvolver relações interassistenciais em sala de aula; a dificuldade de promover ganchos didáti-

cos; a dificuldade de lembrar do previamente estudado (hipomnésia); a dificuldade de tornar o con-

teúdo da aula significativo para quem a assiste; a dificuldade de desenvolver competências de rela-

cionamento interpessoal; a dificuldade em lidar com as próprias emoções restringindo a capacidade 

e disponibilidade pessoais para interagir com os outros; os múltiplos entraves causados pelo analfa-

betismo emocional do professor; a autodramatização; a preocupação autassediadora diante da con-

dição da teática insuficiente em determinado assunto ensinado; a irreflexão docente; a negligência 

quanto à pré-aula; os pensamentos catastróficos relacionados ao exercício docente; a ausência de 

autoconfiança nos próprios trafores; os auto e heteropreconceitos; a inexperiência docente; as li-

mitações nas interrelações advindas das patologias e deficiências somáticas; o apego à zona de con-

forto; a autossaturação propiciadora do movimento pró-recin; a necessidade de autodescensão 

cosmoética; a reciclagem da autafetividade; a importância do feedback para a aferição do nível de 

fechadismo pessoal; a atitude de se permitir ser assistido pelos demais; a mudança do foco para  

a necessidade dos discentes intrafísicos; o Curso para Formação de Professores de Consciencio-

logia (CFPC) da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REA-

PRENDENTIA). 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o abuso das 

energias conscienciais; o cascagrossismo parapsíquico; os bloqueios energossomáticos; a autossa-

botagem parapsíquica; a desqualificação das autoparapercepções; o encapsulamento patológico 

promovido pelo próprio docente; a insciência quanto ao fazer parapedagógico; o comprometimen-

to da conexão com o amparo extrafísico de função da atividade instrucional; o movimento centrí-

peto, com foco no docente, das energias conscienciais em sala de aula; as parapatologias energos-

somáticas; as parapatologias psicossomáticas; as parapatologias mentaissomáticas; o recesso pro-

jetivo; o peso dos trafares multimilenares na prática docente na vida atual; o desenvolvimento da 

confiança na equipe extrafísica de amparadores; a necessária mudança do foco para o atendimen-

to das demandas dos discentes extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo regressivo docente insulado–discentes acomodados;  

o sinergismo patológico tendência ao insulamento–Era Digital; o sinergismo autoparagenética– 

–restringimento intrafísico; o sinergismo vontade–oportunidades evolutivas; o sinergismo Curso 

Intermissivo (CI)–Instituição Conscienciocêntrica (IC) propiciador das autorreciclagens cirúrgi-

cas; o sinergismo abertismo pessoal–heterocríticas cosmoéticas; o foco no desenvolvimento do 

sinergismo conscin docente–amparo extrafísico de função. 

Principiologia: os princípios pessoais equivocados; o princípio do exemplarismo pesso-

al (PEP) às avessas; o princípio “se n o presta, n o adianta fazer maquilagem”; o princípio bá-

sico da interdependência evolutiva; o princípio da convivialidade sadia; o egocídio cosmoético 

enquanto princípio da interassistência qualificada; o princípio de o abertismo aos outros facilitar 

o abertismo ao amparador. 

Codigologia: a ausência de cláusulas no código pessoal de Cosmoética (CPC) relativas  

à autoconduta docente homeostática; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a perda de oportunidades de interassistência e autorretratações devido ao 

apego à teoria (conscin teoricona); a teoria da personalidade narcisística; a ignorância ou omis-

são perante a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do porão consciencial; a teoria do an-

tepassado de si mesmo; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da autossuperação evolu-

tiva. 

Tecnologia: as técnicas de transposição didática; as técnicas de interação em sala de 

aula; a técnica do feedback; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas;  

a técnica da Impactoterapia; as técnicas paradidáticas. 
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Voluntariologia: os voluntários da REAPRENDENTIA; os voluntários da Associação 

Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); os voluntários da Organiza-

ção Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

Laboratoriologia: o laboratório da vida humana; o laboratório da docência conscien-

ciológica; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológi-

co da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparagenetico-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Recexo-

logia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Autevoluciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível 

da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos do insulamento docente; o efeito do apego patológico às 

próprias necessidades egocêntricas; o efeito negativo do fechadismo do professor sobre o saldo 

da própria Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os efeitos positivos do Curso Intermissivo; os efeitos 

terapêuticos das autocríticas profundas e cosmoéticas; o efeito ricochete da reciclagem do do-

cente nas reciclagens dos alunos; os efeitos de tirar o foco de si e priorizar a assistência aos dis-

centes e paradiscentes na melhoria da convivialidade em sala de aula. 

Neossinapsologia: a apriorismose pessoal sabotadora das neossinapses recicladoras; as 

crises de crescimento propiciadoras de neossinapses; as neossinapses oriundas da interatividade 

multidimensional; as neossinapses advindas da abertura às interações com protagonistas e coad-

juvantes intra e extrafísicos no processo ensino e (re)aprendizagem. 

Ciclologia: o ciclo vicioso das interações patológicas em sala de aula; o ciclo virtuoso 

de evolução grupal a partir da reciclagem docente autexemplificada; o ciclo de qualificação da 

práxis parapedagógica; o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfren-

tamento-autossuperação. 

Enumerologia: o professor arrogante; o professor casca-grossa; o professor conteudista; 

o professor medroso; o professor perfeccionista; o professor preconceituoso; o professor tímido. 

O exercício docente acrítico; o exercício docente desorganizado; o exercício docente doutrinador; 

o exercício docente egocêntrico; o exercício docente intrafisicalizado; o exercício docente rígido; 

o exercício docente superficial. 

Binomiologia: o binômio docente-discente; o binômio da mediocridade educacional 

professor fingir ensinar–aluno fingir aprender; a dificuldade de estabelecer o binômio interativi-

dade–aprendizagem significativa; o binômio insulamento-afastamento; o binômio autassédio–au-

tencapsulamento anti-interassistencial; o binômio isolacionismo docente–omissão deficitária;  

o binômio insulamento–interprisão grupocármica. 

Interaciologia: as barreiras interaciológicas produzidas pelo próprio professor; o isola-

cionismo do professor dificultando a interação com outros docentes. 

Crescendologia: o crescendo autossaturação-recin.  

Trinomiologia: o trinômio poder-prestígio-posição; o trinômio professorando–conscin 

cobaia–evoluciente; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio 

domínio do conteúdo–transposição didática–interação consciencial; o trinômio indiferença-in-

sensibilidade-alienação. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo insulamento / abertismo; o antagonismo controle 

docente excessivo / fazer parapedagógico; o antagonismo isolacionismo / empatia. 

Paradoxologia: o paradoxo do insulamento docente; o paradoxo de a preocupação ex-

cessiva com o ensino criar entraves à aprendizagem. 

Politicologia: a pedagogocracia; a autocracia; a autodiscernimentocracia; a democra-

cia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a lei da inseparabilidade grupocármica;  

a lei da ação e reação; a lei do maior esforço evolutivo. 
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Filiologia: a conviviofilia; a interassistenciofilia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia;  

a neofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a didaticofobia; a interaciofobia; a neofobia; a misofobia; a criticofobia;  

a catagelofobia; a errofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do impostor; a síndrome de burnout; a síndrome da ectopia 

afetiva (SEA); a síndrome do conflito de paradigmas; a síndrome do infantilismo consciencial;  

a síndrome da apriorismose; a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a egomania; a narcisomania; a apriorismomania; a subcerebromania; a au-

tassediomania; a doxomania; a fracassomania. 

Mitologia: o mito de o professor de Conscienciologia estar sempre amparado em sala 

de aula; o mito de Narciso; o mito da onipotência pessoal fomentando o insulamento docente. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a trafaroteca; a consciencioterapeuticoteca; a pedagogo-

teca; a convivioteca; a recexoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Assistenciologia; a Conviviologia; a Didati-

cologia; a Holocarmologia; a Interaciologia; a Holossomatologia; a Parageneticologia; a Reeduca-

ciologia; a Parapatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vulgar; a conscin fechada; a conscin dogmática; a pessoa neófo-

ba; a isca humana inconsciente; a conscin intermissivista. 

 

Masculinologia: o docente conscienciológico insulado; o docente desdenhoso; o doutor 

honoris causa; o doutrinador; o mestre indiferente; o professor ph.Deus; o preceptor; o agente re-

trocognitor; o cognopolita; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o epicon lúcido; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o professor de Conscienciologia; o tenepessista; o pesquisador; o verbetógrafo; o voluntário. 

 

Femininologia: a docente conscienciológica insulada; a docente desdenhosa; a doutora 

honoris causa; a doutrinadora; a mestra indiferente; a professora ph.Deusa; a preceptora; a agente 

retrocognitora; a cognopolita; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a epicon lúcida; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; 

a professora de Conscienciologia; a tenepessista; a pesquisadora; a verbetógrafa; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens insulatus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapi-

ens omissus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

professor; o Homo sapiens antiexemplaris; o Homo sapiens intraphysicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: docente conscienciológico miniinsulado = o professor temporariamente 

monopolizado com preocupações relativas ao conteúdo durante a aula; docente conscienciológico 

maxiinsulado = o professor costumeiramente preocupado com a defesa da própria imagem duran-

te a aula; docente conscienciológico megainsulado = o professor de Conscienciologia ao manifes-

tar qualquer atitude beligerante, dogmática e / ou preconceituosa durante a aula. 

 

Culturologia: a cultura do individualismo; a cultura da superficialidade das relações;  

a cultura da autevolução consciencial. 

 

Barreiras. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, em ordem alfabética, 12 exemplos de 

atitudes impedidoras ou dificultadoras da interrelação consciencial e possíveis causadoras do in-

sulamento docente: 
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01.  Agressividade. Postura agressiva do docente, por vezes tratada erroneamente como 

impactoterapia estilo fratura exposta ou soco na cara. Atividade tarística não é sinônimo de aula 

de pugilismo ou de artes marciais. 

02.  Arrogância. Atitude arrogante, presunçosa, gerando antipatia e dificultando o esta-

belecimento de rapport com as necessidades dos alunos e paralunos.  

03.  Autodesconfiança parapsíquica. Sabotagem das autoparapercepções em função de  

o docente não confiar no próprio parapsiquismo, dificultando ou inviabilizando o fazer parapeda-

gógico (a atuação do amparo extrafísico de função), ou a captação de necessidades não verbaliza-

das pelos discentes.  

04.  Autoimagem irreal. Defesa da autoimagem idealizada, irreal, perante os assistidos  

e demais assistentes (incluindo amparadores extrafísicos), ocasionando ansiedade pessoal durante 

as exposições em sala de aula e, consequentemente, a restrição das interações.  

05.  Cascagrossismo. Condição de casca grossa parapsíquico, dificultando especialmen-

te a interação com o amparo extrafísico de função e com o campo energético parapedagógico. 

06.  Conteúdos deficitários. Falta de domínio dos conteúdos a serem explorados na ati-

vidade, podendo levar o professor a se manter inflexivelmente fixo à transmissão das informações 

previamente selecionadas, não abrindo espaços para as participações (dúvidas, comentários, ideias 

ou contribuições) dos discentes. 

07.  Desassimilação deficitária. Dificuldade em promover a desassim dos contatos ante-

riores. Tal condição tende a gerar patologias e parapatologias na consciência esponja, ocasionan-

do entraves às interações futuras. 

08.  Desconhecimento. Inabilidade quanto aos processos de ensino e aprendizagem, em 

especial no tocante às técnicas e recursos didáticos apropriados para cada contexto reeducacional. 

09.  Limites. Despreparo do professor para conduzir determinada atividade instrucional, 

em virtude do desconhecimento quanto aos próprios limites e lacunas nas competências docentes. 

10.  Paragenética. Insulamento docente manifestado na vida atual em consequência dos 

condicionamentos paragenéticos do próprio professor (retrofôrma docente).  

11.  Patologias. Ocorrência, passageira ou crônica, de patologias orgânicas ou psicológi-

cas, ocasionando níveis diversos de insulamento docente. 

12.  Preconceito. Condição de antifraternismo e antiuniversalismo perante os demais. Os 

preconceitos desqualificam, restringem, dificultam, atravancam ou inviabilizam as interações 

conscienciais. 

 

Medos. Eis, na ordem alfabética, 17 situações e medos promotores do insulamento do-

cente, resultando no surgimento de barreiras interaciológicas em sala de aula: 

01.  Agressão. O medo de ser agredido, física ou moralmente. 

02.  Assédio. O medo de lidar com os assediadores extrafísicos dos discentes. 

03.  Assimilação. O medo de assimilar as energias dos assistidos. 

04.  Autexposição. O medo de se expor. 

05.  Autoconsciência. O medo de enxergar a própria intraconsciencialidade a partir do 

contato com os alunos. 

06.  Confrontação. O medo de ser confrontado. 

07.  Credor. O medo de reencontrar credores multisseculares. 

08.  Errofobia. O medo de cometer erros de qualquer natureza (errofobia), alimentado 

pelo perfeccionismo do professor. 

09.  Heterocrítica. O medo de ser criticado. 

10.  Ignorância. O medo de não saber o suficiente. 

11.  Incompetência. O medo de sentir-se ou parecer incompetente perante os demais. 

12.  Interprisão. O medo de criar novas interprisões grupocármicas. 

13.  Julgamento. O medo de ser julgado. 

14.  Neofobia. O medo de encarar novos desafios (neofobia). 

15.  Questionamento. O medo de ser questionado, podendo ser derivação do medo de 

sentir-se ou parece incompetente. 
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16.  Rejeição. O medo de ser rejeitado. 

17.  Retrovida. O medo de reincidir nos erros cometidos em retrovidas. 

 

Práticas. Pela Paradidaticologia, eis 9 práticas facilitadoras ou promotoras da interação 

e do abertismo docente, listadas em ordem alfabética: 

1.  Bom humor. Manter postura bem-humorada lúcida, cosmoética, em especial nos mo-

mentos de maior dramatização ou fechadismo dos discentes, causados pelos temas abordados ou 

pelas intervenções do docente. 

2.  Criação de espaços. Planejar a futura atividade parapedagógica, deixando espaços de 

tempo visando possibilitar a participação dos demais. Esses espaços podem ser criados, por exem-

plo, através da escolha de perguntas instigantes a serem direcionadas aos participantes. 

3.  Empatia. Fazer o exercício de se colocar, de fato, no lugar dos discentes, visando 

compreender a forma de pensar e a real necessidade dos alunos (e paradiscentes, se possível).  

4.  Exteriorização de energias. Chegar com antecedência de pelo menos 30 minutos ao 

local da atividade, preferencialmente antes dos discentes e proceder à exteriorização de energias 

cosmoéticas, para todo o ambiente, auxiliando na consolidação de holopensene interassistencial 

qualificado. 

5.  Fixação do olhar. Manter conexão com os discentes através do olhar, em especial 

nos momentos nos quais o docente formular pergunta a algum aluno específico, ou quando for 

questionado sobre determinado tema da aula. 

6.  Participação. Convidar os discentes a expor alguma dúvida ou ponto de vista sobre  

o assunto abordado, quando o docente perceber a desconexão deles com o aqui-agora multidi-

mensional da atividade. 

7.  Preparo. Preparar-se com antecedência e zelo para a futura atividade: organização  

e planejamento durante a fase da pré-aula tendem a proporcionar maior tranquilidade ao docente 

durante a condução da aula e, consequentemente, maior disponibilidade para interagir com os dis-

centes e paradiscentes. 

8.  Trafores. Mapear e utilizar deliberadamente em sala de aula os trafores pessoais pro-

piciadores da interação com os demais. 

9.  Verbalização do nome. Conhecer e chamar os alunos pelo nome. 

 

Terapeuticologia. Não raro, o insulamento docente necessita de apoio externo para ser 

superado, em função da existência de pontos cegos ou irracionalidades pessoais. Ao perceber-se 

inábil para promover o autenfrentamento dos travões causadores do autofechadismo, convém ao 

professor de Conscienciologia participar de atividades conscienciométricas e consciencioterápi-

cas, registrando todos os feedbacks recebidos, com o objetivo de analisar, diagnosticar, enfrentar 

e superar as próprias dificuldades. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o docente conscienciológico insulado, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Acepção  de  pessoas:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

02.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

03.  Assistente  inassistível:  Egologia;  Nosográfico. 

04.  Autenganologia:  Errologia;  Nosográfico. 

05.  Autobloqueio:  Autassediologia;  Nosográfico. 

06.  Crescendo  egocentrismo-interassistencialidade:  Recexologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

08.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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09.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Inteligência  conviviológica:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Orgulho  autoinibidor:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Ph.Deus:  Perfilologia;  Nosográfico. 

13.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

14.  Timidez:  Comunicologia;  Nosográfico. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

IMPORTA  AO  PROFESSOR  DE  CONSCIENCIOLOGIA  IN-
VESTIR  NO  AUTENFRENTAMENTO  DE  QUAISQUER  TRA-

VAS  PROMOTORAS  DO  INSULAMENTO  DOCENTE,  VISAN-
DO  AMPLIAR  A  PRÓPRIA  EFICÁCIA  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta algum nível de insulamento na própria 

prática docente? Em caso afirmativo, já desenvolveu estratégias para o autenfrentamento das difi-

culdades interacionais em sala de aula? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dantas, Álvarez; Interação e Interassistência na Práxis Parapedagógica; Artigo; Revista de Parapedago-
gia; Ano 5; N. 5; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do 

Iguaçu, PR; Outubro, 2015; páginas 19 e 30. 

 

A. C. D. 
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D O C E N T E    P R O J E T O R    T A R Í S T I C O  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O docente projetor tarístico é a conscin, homem ou mulher, dedicada ao 

exercício da tarefa do esclarecimento por meio da docência conscienciológica e da vivência extra-

física da projeção lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo docente vem do idioma Latim, docens, particípio presente de 

docere, “ensinar”. Surgiu no Século XIX. O termo projetor deriva do idioma Francês, projeteur, 

de projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamen-

to; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. A palavra tarefa 

procede do idioma Árabe, tarîha, “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 prefixo es provém do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transforma-

ção”. Surgiu no mesmo Século XVI. O vocábulo claro vem do mesmo idioma Latim, clarus, “lu-

minoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento deriva também do idi-

oma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento surgiu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Docente projetor esclarecedor. 2.  Projetor agente retrocognitor.  

3.  Projetor agente da tares. 

Neologia. As 3 expressões compostas docente projetor tarístico, docente projetor tarís-

tico iniciante e docente projetor tarístico veterano são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Docente de Conscienciologia com existência trancada. 2.  Projetor 

lúcido dedicado à tacon. 3.  Professor universitário eletronótico. 

Estrangeirismologia: a autodeterminação no upgrade interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência tarística; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os conviviopensenes; a conviviopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; as as-

sinaturas pensênicas deixadas pelo professor projetor nas aulas de Conscienciologia. 

 

Fatologia: a dedicação aos estudos projetivos e à docência tarística; a condição do pro-

fessor de Conscienciologia com Autoconsciência Multidimensional (AM); a autorganização intra-

física possibilitando a vivência da projeção lúcida e o exercício da docência conscienciológica;  

a autodisponibilidade para vivenciar a projeção consciente; a superação da existência humana 

trancada; a autodisponibilidade para interagir com os alunos e a equipex; a convivialidade sadia 

com as consciências intra e extrafísicas em sala de aula; as autorreflexões sobre a teática consci-

enciológica; o autempenho na compreensão dos conteúdos multidimensionais; a autexemplifica-

ção das autossuperações; a dosificação correta das ideias esclarecedoras ao assistido; o bom tom 

exercitado em sala de aula e nas projeções; o emprego do bom senso na exposição das experiên-

cias pessoais; o foco no assistido dinamizando a docência e a projeção lúcida; a empatia; a teática 

projetiva ampliando as abordagens teóricas; a desdramatização da projetabilidade lúcida; as res-

postas amparadas pelas vivências extrafísicas do professor às perguntas dos alunos; a vivência 

embasando a teoria; a vontade inquebrantável aplicada ao estudo e desenvolvimento projetivo;  

o cultivo das amizades evolutivas; a autocoerência entre as ações intra e extrafísicas; a predisposi-

ção íntima à interassistência; o aperfeiçoamento constante do autodiscernimento; o autempenho 
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diário na manutenção da Higiene Consciencial; o autesforço constante na dinamização do autode-

sassédio; o abertismo para receber heterocríticas; a tranquilidade íntima transparecendo durante  

a tares; a anticonflituosidade íntima quanto à multidimensionalidade e a serialidade existencial;  

a confiança nos próprios trafores; o investimento no aprofundamento da autopesquisa; as vivên-

cias extrafísicas promovendo o acerto na assistência em sala de aula; o aprimoramento no desem-

penho da autoproéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as projeções inte-

rassistenciais propiciando o autaprimoramento na docência conscienciológica; a vivência da pro-

jeção lúcida qualificando a tarefa do esclarecimento; o abertismo intraconsciencial favorecendo  

o aprendizado junto ao amparador extrafísico e ao assistido; a homeostase do holossoma; as vi-

vências multidimensionais balizando o respeito ao nível evolutivo do aluno; o uso da paradiplo-

macia; a conexão com os amparadores extrafísicos; o uso da sinalética energética e parapsíquica 

pessoal no momento do esclarecimento; a sensibilidade parapsíquica; a qualificação das autoper-

cepções; a realização da desassim autoconsciente; os desbloqueios energossomáticos; a capacida-

de de expansão das energias; a flexibilidade energossomática; a autopredisposição às inspirações 

paradidáticas; a recuperação de cons; o uso das vivências extrafísicas para promover desassédios 

antes e após a aula; a autabnegação multidimensional em prol da tares; a autoconscientização 

multidimensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo docência tarística–projeção lúcida; o sinergismo cons-

cin projetora cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo voluntariado-docência; o sinergis-

mo estudo-vivência; o sinergismo vivência extrafísica–docência conscienciológica dinamizando  

o acolhimento assistencial; o sinergismo aumento do envolvimento com a docência conscien-

ciológica–intensificação das vivências projetivas; o sinergismo autopesquisa na docência consci-

enciológica–autopesquisa na projeção consciente. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio cosmoético de respeitar os limites conscienciais; o princípio de na dúvida, 

abster-se; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocár-

mica; o princípio didático de ninguém ensinar o não aprendido. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do professor projetor qualificado  

a partir da teática pessoal. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do corpo objetivo; a teoria da Projeciolo-

gia; a teoria da Interassistenciologia; a teoria da Conscienciologia; a teoria do Curso Intermis-

sivo (CI); a teoria da recuperação de cons. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica de autorreflexão de 5 horas; a técnica de 

colocar em prática o conteúdo ensinado; a técnica da autoimpactoterapia; a técnica do estado 

vibracional; a técnica do esclarecimento no momento, lugar e para o público certo; a técnica da 

retribuição pessoal. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico das conscins projetoras docentes de Cons-

cienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico da docência conscienciológica; o laboratório conscienciológico da Autorgani-

zaciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório consciencioló-

gico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Estado Vibra-

cional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parapedago-

giologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisí-

vel da Reeducaciologia. 
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Efeitologia: o efeito esclarecedor da autovivência multidimensional; o efeito do estudo 

dos conteúdos da Conscienciologia potencializando as projeções conscientes. 

Neossinapsologia: as neossinapses projetivas docentes facilitadoras das neossinapses 

discentes. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo de primeneres; o ciclo aprender-vivenciar-ensinar. 

Enumerologia: o professor-projetor parapsíquico; o professor-projetor organizado;  

o professor-projetor assistencial; o professor-projetor acolhedor; o professor-projetor intelectual; 

o professor-projetor comunicador; o professor-projetor exemplarista. 

Binomiologia: o binômio preparo da aula de Conscienciologia–preparo para o experi-

mento projetivo; o binômio erudição-distribuição; o binômio autodesassédio-heterodesassédio;  

o binômio limite do assistido–limite do assistente; o binômio vivenciar-ensinar; o binômio conte-

údo-forma; o binômio teoria-prática. 

Interaciologia: a interação paracérebro do professor-projetor–paracérebro do ampa-

rador; a interação liberdade de ensinar–liberdade de aprender; a interação professor-aluno;  

a interação docente conscienciológico–equipex; a interação amparador extrafísico–professor– 

–aluno potencializada pela vivência extrafísica do docente; a interação docência consciencioló-

gica–projeção consciente; a interação faculdades mentais–percepções extrassensoriais. 

Crescendologia: o crescendo inteligente tacon-tares; o crescendo começo fácil–manu-

tenção difícil; o crescendo interassistencial consciência esclarecida–consciência esclarecedora; 

o crescendo inspiração-transpiração-retribuição; o crescendo refletir antes–falar depois; o cres-

cendo autodidatismo-erudição; o crescendo assistido-assistente. 

Trinomiologia: o trinômio teático estudar-experimentar-ensinar. 

Polinomiologia: o polinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo-interas-

sistência aplicado às vivências projetivas e à sala de aula. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin projetora ociosa / conscin projetora opero-

sa; o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica; o antagonismo recepção / re-

tribuição; o antagonismo atuação extrafísica expectadora / atuação extrafísica protagonista;  

o antagonismo conscin projetora com desinteresse assistencial / conscin projetora com disponibi-

lidade assistencial; o antagonismo conscin trancada / conscin projetora; o antagonismo deslum-

bramento projetivo / autocriticidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a projeção consciente de poucos minutos poder propor-

cionar paraconhecimento amplo em prol dos alunos. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a argumentocracia; a cogno-

cracia; a lucidocracia; a projeciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à obtenção de projeções. 

Filiologia: a autoconquista da extrafisicofilia; a ampliação da conviviofilia; a vivência 

da projeciofilia; a expansão da interassistenciofilia; a prática da comunicofilia; a aplicação da pa-

rapsicofilia; o emprego da intelectofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a glossofobia; a conviviofobia; a autopesquisofobia; a ex-

trafisicofobia; a espectrofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização. 

Maniologia: o enfrentamento da mania da autoprocrastinação docente e projetiva. 

Mitologia: o mito de o professor saber tudo a respeito do assunto. 

Holotecologia: a assistencioteca; a comunicoteca; a parapedagogioteca; a projecioteca; 

a didaticoteca; a argumentoteca; a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a convivioteca; a ex-

perimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Parapedagogiologia; a Projeciologia; a Interas-

sistenciologia; a Taristicologia; a Autopriorologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Refutaci-

ologia; a Fatuísticologia; a Parafatuísticologia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Auto-

discernimentologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin inter-

assistencial. 

 

Masculinologia: o docente projetor tarístico; o agente retrocognitor; o professor; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólo-

go; o conscienciômetra; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consci-

ente; o tertuliano; o voluntário. 

 

Femininologia: a docente projetora tarística; a agente retrocognitora; a professora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora cons-

ciente; a tertuliana; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectus; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens 

parapaedagogus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens didacticus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens impactotherapeuticus; o Homo sa-

piens teaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: docente projetor tarístico iniciante = aquele ministrando as primeiras au-

las de Conscienciologia e vivenciando projeções conscientes esporádicas; docente projetor tarís-

tico veterano = aquele ministrando aulas itinerantes de Conscienciologia com projeções consci-

entes frequentes. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o docente projetor tarístico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

03.  Autenfrentamento  docente:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Conteúdo  parapedagógico:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Docente  conscienciológico  insulado:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

06.  Dinamização  da  docência  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Homeostá-

tico. 

07.  Extrafisicalidade:  Multidimensiologia;  Neutro. 

08.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Inspiração  paradidática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Paratécnica  didática:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

11.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 

12.  Sinergismo  docência  tarística–projeção  lúcida:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  projeção  lúcida–interassistencialidade:  Projeciologia;  Homeostático. 

14.  Sinergismo  tenepes–docência  conscienciológica:  Interassistenciologia;  Homeos-

tático. 
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15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  INVESTIMENTO  TENAZ  NA  TARES  E  NA  APLICAÇÃO  

DE  TÉCNICAS  PROJETIVAS  LEVA  A  CONSCIN  LÚCIDA  IN-
TERESSADA  NO  APRIMORAMENTO  DA  INTERASSISTÊNCIA  

À  CONDIÇÃO  DE  DOCENTE  PROJETORA  TARÍSTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe no aprimoramento da autoprojetabilidade 

e da docência conscienciológica? Quais tem sido os resultados obtidos? 

 

V. M. R. 
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D O C U M E N T Á R I O  
( F I L M O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O documentário é o gênero de filme instrutivo o qual aborda determinado 

assunto da realidade, de modo informativo, baseando-se em fatos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo documento deriva do idioma Latim, documentum, “ensino; adver-

tência; modelo; documento; indicação; prova; amostra”. Apareceu no Século XV. A palavra do-

cumentário surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Filme documentário. 2.  Filme factual. 3.  Cinema educativo. 4.  Ci-

nema-verdade. 5.  Cinedocumentário. 

Antonimologia: 1.  Vídeo institucional. 2.  Filme musical. 3.  Filme de romance. 4.  Fil-

me de ficção. 5.  Filme de faroeste. 

Estrangeirismologia: o cinéma vérité; o filmstrip; o multi-platform World; o homethea-

ter; a coleção de DVDs; a Netflix; a Weltanschauung; os reality shows. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às realidades do Universo. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Documentá-

rio: filme didático. Documentários revelam realidades. Os documentários elucidam. Aprenda 

com documentários. Documentaristas: etnógrafos modernos. 

Coloquiologia: a pescaria paciente de documentários elucidativos no lixão mental dos 

filmes comerciais; a realidade nua e crua. 

Citaciologia: – “A realidade é sempre mais extraordinária do que qualquer coisa que vo-

cê possa imaginar” (Kim Longinotto, documentarista inglesa, 1952–). 

Filosofia: o Didatismo; o Cinejornalismo; o Historicismo; o Humanismo; o Multicultu-

ralismo; o Realismo; o Universalismo.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal documental; os criticopensenes; a criticopenseni-

dade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os cognicio-

pensenes; a cogniciopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os didactopense-

nes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopen-

senidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da veracidade; a autenticidade 

pensênica. 

 

Fatologia: o documentário; a realidade filmada; a explicitação de fatos reais; o esclareci-

mento de determinado assunto; a educação pelo cinema; a intenção dos documentaristas de causar 

mudanças no mundo; a defesa da Humanidade e do Planeta; as pesquisas aprofundadas; a aborda-

gem técnica; o tratamento criativo da atualidade; os festivais de cinema; os documentários premi-

ados; a comercialização dos filmes; as redes televisivas propagadoras; a divulgação pela Internet; 

o acesso às instâncias do mundo jamais cogitadas; a conscientização pública de dramas humanos; 

o impacto dos documentários na sociedade em geral; a reeducação proporcionada pelos documen-

tários; o incentivo à interassistencialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações do 

amparo extrafísico de função; as parapercepções; a evocação de consciexes afins ao tema; a para-

plateia; a desassim; a Higiene Consciencial; a prática da tenepes. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo som-imagem; o sinergismo conteúdo-forma; o sinergis-

mo conhecimento-didática; o sinergismo filmagem-edição; o sinergismo lançamento-divulgação; 

o sinergismo documentário-livro; o sinergismo foto-filmagem. 

Principiologia: o princípio “contra fatos n o há argumentos”; o princípio da descrença 

(PD) aplicado aos documentários; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da 

responsabilidade cognitiva; o princípio da denúncia cosmoética. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código de ética dos profissionais da Co-

municação. 

Teoriologia: a teoria da Comunicologia; a teoria da Filmografologia; as teorias apre-

sentadas em documentários; a teoria do paradigma consciencial facultando neointerpretações 

dos fatos. 

Tecnologia: as técnicas de elaboração de documentários; as técnicas de pesquisa; as 

técnicas de filmagem; as técnicas de entrevista; as técnicas de edição; as Neotecnologias possibi-

litando filmagens mais precisas e detalhistas. 

Voluntariologia: os voluntários jornalistas e produtores de documentários; os voluntá-

rios das filmotecas; os voluntários do Cinecognópolis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretro-

cogniciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Documentaristas; o Colégio Invisível dos Ciné-

filos. 

Efeitologia: o efeito dos documentários nas reciclagens dos documentaristas e telespec-

tadores; o efeito dos documentários na autocognição; o efeito dos documentários nas mudanças 

sociais; o paraefeito dos documentários nas consciexes antes conscins participantes dos eventos 

apresentados; o efeito impactante de certos documentários nos jovens. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses de assuntos antes desconhecidos; a reci-

clagem das retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo das tecnologias; o ciclo da História; o ciclo das gerações; o ciclo 

dos documentários. 

Enumerologia: os retrodocumentários; os documentários modernos; os documentários 

animados; os documentários censurados; os documentários artísticos; os documentários polêmi-

cos; os documentários de campanha. A História; a Ciência; a Biografia; o Esporte; a Natureza;  

a Arte; a Política Econômica da atualidade. 

Binomiologia: o binômio verdade-limite; o binômio causa-dedicação; o binômio polê-

mica-discussão; o binômio humanismo-humanização; o binômio lucidez-realismo; o binômio re-

urbex-interassistência; o binômio evolução–crise de crescimento. 

Interaciologia: a interação documentarista-documentário; a interação imagem-memó-

ria; a interação cosmograma-cosmovisão; a interação impacto-reação; a interação divulgação- 

-conscientização; a interação coragem-autossegurança; a interação denúncia-perseguição; o bi-

nômio debate-transformação; a interação exposição-revelação. 

Crescendologia: o crescendo filme-série; o crescendo documentários diários–reality 

shows; o crescendo unidade-coleção; o crescendo informação-conhecimento; o crescendo desco-

nhecimento-aprendizagem-domínio.  

Trinomiologia: o trinômio documentação-memória-histórico; o trinômio mensagem-in-

terpretação-ação; o trinômio telespectador-interesse-demanda; o trinômio capitalismo-comer-

cialização-patrocínio; o trinômio equipamento-operador-qualidade; o trinômio experiência-ex-

pediente-expedição; o trinômio criticidade-honestidade-veracidade. 

Polinomiologia: o polinômio grupocármico documentário-documentarista-documenta-

do-telespectador-paratelespectador. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade / ficção; o antagonismo escola / hospital; 

o antagonismo preservação / contaminação; o antagonismo comunicação / censura; o antago-
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nismo verdade / acobertamento; o antagonismo liberdade de expressão / dependência; o antago-

nismo iniciativa / acomodação. 

Paradoxologia: o paradoxo de a real documentação evolutiva das consciências ser ex-

trafísica, disponível na parapsicoteca. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a pensenocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada aos estudos da realidade em geral; a defesa 

dos Direitos Humanos; as leis da Paradireitologia. 

Filiologia: a cinefilia; a cogniciofilia; a criticofilia. 

Fobiologia: a superação da culturofobia; a eliminação da reflexofobia; o descarte da 

mentalsomatofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) na esco-

lha de documentários; a eliminação da síndrome da apriorismose; o tratamento à síndrome do 

final de semana só vendo TV. 

Maniologia: o corte da mania de assistir filme sem qualidade até o final; a cura da mania 

do colecionismo patológico; a superação da mania de preferir ficção, fantasia, imaginação à reali-

dade. 

Mitologia: o mito da neutralidade na pesquisa científica; o mito da reprodução total da 

realidade. 

Holotecologia: a filmoteca; a educacioteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Filmografologia; a Cinematografologia; a Filmologia; a Pesqui-

sologia; a Documentologia; a Comunicologia; a Criticologia; a Debatologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Parapedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin documentarista; o perfil pesquisador; a personalidade educadora;  

a conscin enciclopedista; o ser semperaprendente; a conscin novidadeira; a conscin transformado-

ra social. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 humanus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

multiculturalis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens communi-

cator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens graphocommunicator. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: documentário estudantil = o realizado por alunos como tarefa escolar ou 

universitária, nem sempre disseminado em larga escala; documentário profissional = aquele pro-

duzido por especialistas e divulgado para o grande público. 

 

Culturologia: a cultura cinematográfica; a cultura documental; a cultura educativa. 

 

Taxologia. Eis, listados na ordem alfabética, 45 exemplos de documentários disponíveis 

aos interessados em conhecer melhor o assunto: 

01. Açúcar (That Sugar Film). 

02. A Dieta do Palhaço (Super Size Me). 

03. África (Africa). 

04. Alimentos S / A (Food, Inc). 

05. A State of Mind (treinamento das norte-coreanas para Mass-Games). 

06. Attenborough, 60 Years in the Wild (cinebiografia do documentarista). 

07. Bombay Beach. 

08. Brasil Selvagem (Wild Untamed Brazil). 

09. Capitalismo, uma História de Amor (Capitalism, a Love Story). 

10. China Selvagem (Wild China). 

11. Control Room (rede Al Jazeera, canal de TV do mundo árabe). 

12. Cowspiracy (indústria agropecuária e questões ambientais). 

13. Fahrenheit 11 de Setembro (Fahrenheit 9 / 11). 

14. Funeral Directors. 

15. Girl Rising (meninas e escola). 

16. Grizzly Man (vida e morte do ambientalista amante dos ursos Timothy Treadwell). 

17. Jiro Dreams of Sushi. 

18. Living on One Dollar. 

19. Lixo Extraordinário (Waste Land). 

20. Malala (He named me Malala). 

21. Nanook of the North: considerado o primeiro filme de não-ficção relevante. 

22. Nascidos em Bordéis (Born into Brothels). 

23. N    e‟   i  cle B bie . 
24. No Impact Man (Ecologia). 

25. O Mundo Segundo os Brasileiros (migração). 

26. O Poder dos Pesadelos (The Power of Nightmares). 

27. Os Mais Espetaculares Eventos da Natureza (Nature’s Most Amazin Events). 

28. Os Mistérios da Origem do Homem (The Mysterious Origins of Man). 

29. O Universo (The Universe). 

30. Police (comportamento de policiais). 

31. Sahara. 

32. SICKO $O$ Saúde (SICKO). 

33. Sisters in Law (justiça a abusos e violência de mulheres e crianças). 

34. Slingshot (inventor e invenções). 

35. Sounding the Alarm, Battling the Autism Epidemic. 

36. The Dark Matter of Love (adoção). 

37. The Dying Rooms (orfanatos chineses e morte de meninas). 

38. The True Cost (indústria da moda rápida). 

39. The 3 Rooms of Melancholia (efeito da guerra nas crianças). 

40. Torre de Marfim (Ivory Tower; crise universitária americana). 

41. Trabalho Interno (Inside Job; crise econômica mundial de 2008). 

42. Transpatagonia (viagem). 

43. Vida (Life; natureza). 
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44. Vida e Obra de Waldo Vieira. 

45. When I Walk (esclerose múltipla).  

 

Rapport. Os documentários, além de fonte didática de conhecimento, também possibili-

tam estabelecer o rapport com realidades nem sempre acessíveis ao Homem. 

Natureza. Assistir filmes técnicos sobre a Natureza em geral, incluindo as mais diversas 

espécies do mundo animal, vegetal e mineral, permitem ao espectador acessar regiões terrestres 

longínquas e princípios conscienciais a distância. 

Compreensão. Esse contato, mesmo por meio de vídeo, favorece a compreensão quanto 

à evolutividade consciencial dos seres vivos no planeta Terra e a conexão com as consciexes am-

paradoras afins a tais grupos, por exemplo, os xamãs, os devas e os evoluciólogos. 

Caricatura. Por hipótese, os documentários são caricaturas de conteúdos da parapsico-

teca.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o documentário, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Argumentação  fatuística:  Pesquisologia;  Homeostático. 

03.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Estudos  fílmicos:  Cogniciologia;  Neutro. 

08.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

09.  Fatologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Fontificação:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

13.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

  

OS  DOCUMENTÁRIOS  SÃO  VERDADEIRAS  AULAS  DE  TE-
MA  DA  REALIDADE,  NO  FORMATO  DE  FILMES,  ENRIQUE-
CENDO  COM  PESQUISAS  O  TELÃO  DO  CINEMA,  A  TELI-
NHA  DA  TV  OU  DO  COMPUTADOR  DOS  INTERESSADOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aprecia os documentários? Quais proveitos evo-

lutivos tais gêneros de filmes vêm trazendo para a vida pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Glynne, Andy; Doc men   ie … nd How  o   ke Them  256 p.; 1 check list; 78 endereços de locais de 

pesquisa; 5 entrevistas; 24 enus.; 29 fotos; glos. 40 termos; 3 gráfs.; 23 ilus.; 6 notas; 6 tabs.; alf.; 24, 5 x 19 cm; br.; 2a 
Ed. rev. e aum.; Kamera Books; Reino Unido; 2012; páginas 14, 19, 219 a 232.   

 

K. A. 
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D O C U M E N T Á R I O    CO N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O documentário conscienciológico é o gênero de produção audiovisual de 

caráter autoral, com conteúdo e forma (confor) direcionados para promover o esclarecimento das 

consciências e a autevolução pessoal, levando em consideração o princípio da descrença (PD), 

pautado pelo paradigma consciencial e atuando enquanto senha para aglutinação de intermissi-

vistas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo documentário deriva provavelmente do inglês, documentary, 

“relativo a documentos, que consiste em documentos” e surgiu no Século XIX. Como substantivo 

relacionado a cinema, o uso em francês, documentaire, se deu no Século XX e data de 1915.  

A palavra consciência vem 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 provém do mes-

mo idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 te-

ma”. 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.  Filme informativo conscienciológico. 2.  Registro fílmico conscien-

ciológico. 3.  Produção audiovisual evolutiva. 4.  Documentário didático tarístico. 5.  Documen-

tário evolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo documen-

tário: documentabilidade; documentação; documentada; documentado; documentador; docu-

mentadora; documental; documentalidade; documentalismo; documentalista; documentalística; 

documentalístico; documentante; documentar; documentarismo; documentarista; documentarís-

tico; documentatividade; documentativo; documentável; documento; documentografia; documen-

tográfico; documentógrafo; Documentologia; documentóloga; documentólogo. 

Neologia. As 3 expressões compostas documentário conscienciológico, minidocumentá-

rio conscienciológico e maxidocumentário conscienciológico são neologismos técnicos da Comu-

nicologia. 

Antonimologia: 1.  Filme de ficção. 2.  Reportagem jornalística. 3.  Ficção documenta-

da. 4.  Documentário manipulatório. 5.  Narrativa audiovisual tendenciosa. 6.  Obra cinematográ-

fica doutrinadora. 7.  Documentário de propaganda ideológica. 

Estrangeirismologia: o registro in loco; o storytelling; os mass media; o plot point do 

roteiro; a narração em off; o reality show; as plataformas de vídeo streaming. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à comunicabilidade didática audiovisual. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; o holopensene dos meios de 

comunicação de massa; o holopensene da cinematografia; os autopensenes; a autopensenidade  

e as inspirações do documentarista amparado; o exercício da autopensenidade democrática; os 

grupopensenes; a grupopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os interpensenes;  

a interpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

o holopensene tarístico; o holopensene grupal da interassistencialidade. 

 

Fatologia: o documentário conscienciológico; o documentário ao modo de instrumento 

de divulgação científica da Conscienciologia; a linguagem audiovisual na explicitação do para-

digma consciencial; o aprofundamento conscienciológico na pesquisa do tema; a narrativa esco-
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lhida para abordar as neoverpons estudadas; o registro histórico; a entrevista de personagens;  

a gravação do tom de voz, dos gestos e dos trejeitos da consciência; a cápsula do tempo cinemas-

cópica; o discurso sobre o real; o set de filmagem; o documentário direto; o documentário experi-

mental; o reality show; as técnicas de entrevista; a locação; os materiais de arquivo; a referência 

cinematográfica; os recursos gráficos; a captação do som direto; a trilha sonora; a narração; a sub-

jetividade do documentarista; a construção da realidade a partir da relação entre o diretor e o tema 

retratado; o processo educativo do trabalho em equipe; a colaboração de várias consciências para 

a realização da obra cinematográfica; os conflitos entre os membros da equipe; a necessidade de 

reconhecimento; a reciclagem das posturas artísticas; a organização jurídica dos contratos desas-

sediando as relações de trabalho; a importância de o documentarista bancar o esclarecimento;  

a transmissão de experiências de vida das pessoas entrevistadas; a intenção cosmoética do propo-

sitor do projeto de documentário; a checagem das informações obtidas; as falsas memórias; a me-

todologia documental; a didática da linguagem clara e objetiva; as associações de ideias na mon-

tagem do documentário; os recursos financeiros para a finalização; o financiamento coletivo; as 

plataformas alternativas de distribuição de cinema e vídeos; as obras disponibilizadas no YouTube 

e outras plataformas ampliando o acesso aos telespectadores; a megamanipulabilidade; a recom-

posição grupocármica gerada pelo esclarecimento; o registro das repercussões da obra cinemato-

gráfica na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o documentário servindo de senha para atração de 

consciências afinizadas com a Conscienciologia; as novas tecnologias; a necessidade da atualiza-

ção do suporte da obra audiovisual arquivada; o confor da mensagem a ser transmitida; a tares por 

atacado; a Associação Internacional da Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os contrafluxos;  

a falha nos equipamentos eletrônicos indicando assédio extrafísico; os pedidos de tenepes para os 

membros da equipe de produção; o campo energético formado durante a gravação do depoimento; 

o acoplamento com o amparo extrafísico da pesquisa do tema documentado; a evocação de cons-

ciexes ligadas a assuntos e registros históricos; o amparo extrafísico de função; as sincronicidades 

encaminhando a pesquisa; o desassédio de fatos passados; as retrocognições provocadas pela vi-

sualização de documentários; as rememorações fundamentais para o autorrevezameto das consci-

ências; a manipulação cosmoética dos amparadores extrafísicos para o esclarecimento das consci-

ências; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a comunicação sinérgica; o sinergismo experimentológico comunica-

bilidade-intelectualidade-criticidade; o sinergismo da congruência comunicativa; o sinergismo 

dos múltiplos saberes; o sinergismo dicionários cerebrais–dicionários paracerebrais na cotidia-

nidade; o sinergismo cognição útil–discernimento cosmoético–comunicação clara; o sinergismo 

abertismo consciencial–inspiração comunicativa; o sinergismo Pensenologia-Comunicologia-In-

terassistenciologia. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da liberdade de ex-

pressão; o princípio da cooperação na comunicação humana; o princípio da comunicação cos-

moética. 

Codigologia: os códigos internacionais de comunicação; o Código Brasileiro de Tele-

comunicações; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; as teorias da comunicação; a teoria da 

linguagem audiovisual. 

Tecnologia: as técnicas da comunicação em geral; o determinismo tecnológico; a técni-

ca do acoplamento energético qualificando a informação; a interconexão mundial patrocinada pe-

las Neotecnologias Comunicativas; a técnica do cosmograma; a técnica da assim-desassim. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado na COMUNICONS;  

o voluntário docente da Conscienciologia; o paravoluntariado da reurbanização extrafísica da 

Terra. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Autocosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; 

o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Comunico-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Comu-

nicologia. 

Efeitologia: os efeitos tarísticos da comunicação clara, coerente, oportuna e interessan-

te; o efeito esclarecedor da mensagem desassediadora; os efeitos positivos da intencionalidade 

qualificada; os efeitos da comunicação mentalsomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses da autocrítica; as neossinapses do autoconhecimen-

to; as neossinapses relativas à percepção da linguagem audiovisual. 

Ciclologia: o ciclo comunicativo emissor-receptor; o ciclo evolutivo das consciências;  

o ciclo sadio da comunicação coronochacra-frontochacra-laringochacra; o ciclo evolução da 

comunicação–interatividade social. 

Enumerologia: a pesquisa tarística; o roteiro tarístico; a gravação tarística; a decupa-

gem tarística; a edição tarística; a finalização tarística; o lançamento tarístico. O título conscien-

ciológico; a proposta conscienciológica; o plot conscienciológico; a sinopse conscienciológica;  

o argumento conscienciológico; o tratamento conscienciológico; o roteiro de montagem consci-

enciológica. 

Binomiologia: o binômio mentalsoma-psicossoma; o binômio Socin-Sociex; o binômio 

subjetividade-objetividade; o binômio conteúdo-forma; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação social favorecida pelo domínio da comunicação interassis-

tencial; a interação cérebro-paracérebro na comunicação amparadora; a interação ideia-lingua-

gem; a interação professor-alunos. 

Crescendologia: o crescendo Tecnologia-Paratecnologia; o crescendo alfabetização 

midiática–autocrítica midiática; o crescendo geopolítico localidade-país-continente-planeta. 

Trinomiologia: o trinômio comunicação não verbal–comunicação verbal–comunicação 

parapsíquica; o trinômio dependência-dominação-cooperação; o trinômio Comunicologia-Para-

pedagogia-Didática; o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio intelectualida-

de-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio leitura do conteúdo verbal–leitura do con-

teúdo não verbal–leitura do conteúdo bionergético na heteroconscienciometria avançada. 

Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamen-

to-acompanhamento; o polinômio emissão-transmissão-recepção-feedback. 

Antagonismologia: o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o anta-

gonismo entretenimento / informação; o antagonismo informar / manipular; o antagonismo in-

tenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo censura / liberdade de expressão;  

o antagonismo holopensene grupal / holopensene pessoal. 

Paradoxologia: o paradoxo de 1 gesto poder comunicar mais se comparado a 1.000 pa-

lavras; o paradoxo do filme elucidativo sobre tema nosográfico; o paradoxo filme de baixo 

orçamento–conteúdo esclarecedor. 

Politicologia: a política da comunicação de massa; a tecnocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei da causa e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação; a lei 

do maior esforço intelectual. 

Filiologia: a cinefilia; a midiofilia; a comunicofilia; a neofilia; a tecnofilia; a pesquiso-

filia; a culturofilia. 

Fobiologia: a midiofobia; a agorafobia; a comunicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da robotização exis-

tencial. 

Maniologia: a mitomania. 

Mitologia: a criação, propagação e perpetuação dos mitos em geral; os mitos midiáticos; 

os mitos da objetividade e da imparcialidade jornalísticas; o mito da verdade absoluta; o mito de 

a cinematografia ser perda de tempo; o mito do documentário como retrato da realidade; a mito-

clastia. 
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Holotecologia: a midiateca; a argumentoteca; a comunicoteca; a pensenoteca; a grafo-

pensenoteca; a cinemateca; a hemeroteca; a videoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Coloquiologia; a Linguística; a Politicologia;  

a Sociologia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Imagisticologia; a Argumentologia; a Infoco-

municologia; a Conformaticologia; a Cogniciologia; a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia;  

a Intencionologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o apresentador; o locutor; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicó-

logo; o conscienciólogo; o diretor cinematográfico; o documentarista; o duplista; o duplólogo;  

o editor; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o professor; o projetor consciente; o reeducador; o roteirista; o tenepessista; 

o telespectador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a apresentadora; a locutora; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicó-

loga; a consciencióloga; a diretora cinematográfica; a documentarista; a duplista; a duplóloga;  

a editora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a professora; a projetora consciente; a reeducadora; a roteirista; a tenepes-

sista; a telespectadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens convivens; o Homo sa-

piens didacticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens in-

formaticus; o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens commu-

nitarius; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidocumentário conscienciológico = o filme esclarecedor por único 

conteúdo acessório circunstancial mostrado na obra; maxidocumentário conscienciológico = o fil-

me com o tema central, forma e conteúdo convergindo para a tares e a evolutividade. 

 

Culturologia: o choque sociocultural; a cultura da comunicação de massas; a cultura 

da não violência; a coexistência cultural; a cultura da partilha do saber; a cultura do esclareci-

mento; a cultura da Comunicologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o documentário conscienciológico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Cinema  tarístico:  Cinematografologia;  Homeostático. 
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04.  Cinematografia  pesquisística:  Pesquisologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Documentário:  Filmografologia;  Neutro. 

09.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Imagética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Laço  midiático:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Memória  encapsulada:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

13.  Partilha  dos  autoneoachados:  Taristicologia;  Homeostático. 

14.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

O  DOCUMENTÁRIO  CONSCIENCIOLÓGICO  PODE  MUDAR  

EVOLUTIVAMENTE  E  PARA  SEMPRE  A  VISÃO  DE  MUN- 
DO  DA  CONSCIÊNCIA  ESPECTADORA,  PROMOVENDO  

PROFUNDA  REFLEXÃO  SOBRE  OS  FATOS  NARRADOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, escolhe e filtra com critério os documentários  

a assistir? Reflete sobre os assuntos abordados e reconhece a voz autoral do documentarista na 

obra, evitando ser manipulado? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Melo, C. T. V.; O Documentário como Gênero Audiovisual; Comunicação & Informação, vol. 5, n. 1/2, 
páginas 23 a 38, 2002. Disponível em: <http://www.brapci.ufpr.br/brapci/v/a/4035>. Acesso em: 31 Maio 2017. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; 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 465. 

 

H. B. S. 
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D O E N Ç A    P S I C O S S O M Á T I C A  
( P A R A P S I C O P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A doença psicossomática é o desequilíbrio, perturbação ou transtorno fun-

cional e estrutural em tecidos, órgãos ou sistemas do corpo humano, sensível a influências de as-

pectos psicológicos, comportamentais, energéticos, pensênicos, extrafísicos e existenciais na gê-

nese ou evolução da doença. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo doença provém do idioma Latim, dolentia, “dor”, e este de do-

lens, “que se aflige, que causa dor”. Apareceu no Século XIII. O primeiro elemento de composi-

ção psico deriva do idioma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O segundo 

elemento de composição soma provém do mesmo idioma Grego, soma, “relativo ao corpo; o cor-

po humano em oposição à alma”. O vocábulo psicossoma apareceu em 1958. 

Sinonimologia: 1.  Enfermidade psicossomática. 2.  Abatimento psicossomático.  

3.  Mal emocional. 4.  Distúrbio psicossomático. 5.  Patologia psicogenética. 

Neologia. As duas expressões compostas doença psicossomática simples e doença psi-

cossomática complexa são neologismos técnicos da Parapsicopatologia. 

Antonimologia: 1.  Saúde psicossomática. 2.  Saúde emocional. 3.  Bem-estar conscien-

cial. 4.  Homeostase holossomática. 5.  Imunidade. 

Estrangeirismologia: o locus minoris resistenciae; o evento desencadeador da latent 

disease; o workaholism esgotando a capacidade adaptativa do organismo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao equilíbrio holossomático. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ódio é doença. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões coloquiais referentes à temática: – Quando a boca cala 

os órgãos falam; quando a boca fala os órgãos saram. Worry and illness age a man. Esse proble-

ma está me dando dor de cabeça. Isso não me desce. Sinto peso enorme no coração. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do desequilíbrio consciencial; a fôrma holopensê-

nica patológica; a assinatura pensênica no soma; o transe afetivo, energético e inconsciente das 

paixonites prejudicando a manifestação pensênica diuturna; a megapoluição pensênica; a repeti-

ção do absurdo cosmoético desestabilizando a homeostase pensênica e predispondo às doenças;  

o holopensene da repressão; os minipensenes; a minipensenidade; a pensenopatia; os entropopen-

senes; a entropopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopense-

nidade; os morbopensenes; a morbopensenidade. 

 

Fatologia: a doença psicossomática; a doença de origem desconhecida; a doença primá-

ria ou protopatia; a falsa doença (patomimia); a doença simulada; a doença ocupacional; a do-

ença cronicificada; a indústria da doença; a patologia entendida enquanto alerta consciencial 

somático; a reciclagem imposta através da doença; a mimepatia cristalizando hábitos doentios; as 

queixas, lamentos e autoculpas geradoras de diminuição da autestima; os distúrbios psicoafetivos 

comprometedores da eficácia cerebral; as emoções desenfreadas da raiva e da beligerância atuan-

do na condição de matrizes da depressão; o subcérebro abdominal inibindo o mentalsoma e pre-

dispondo a atuação predominantemente emocional; a adrenalina comandando as emoções; o ato 

de raiz religiosa do culto à dor e ao sofrimento; a autodesorganização proveniente das emoções 

negativas; os nervos à flor da pele predispondo o surgimento de crises asmáticas; a exaltação 

emocional na comemoração do gol, predispondo ao infarto; a personalidade tipo A predispondo  

o surgimento de doenças cardíacas; a doença contagiosa do mau exemplo; o sedentarismo e a ina-
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tividade acelerando o desenvolvimento de patologias; o desleixo ou relaxamento pessoal quanto 

aos cuidados com o soma; o significado emocional da experiência vivida; a trajetória de vida; as 

múltiplas reações emocionais do estado de ansiedade; o transtorno de ansiedade generalizada 

(TAG); o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT); os transtornos depressivos; o fato de  

a maior doença da Humanidade ser o autassédio; os riscos envolvidos nos tratamentos alopáticos 

longos e na automedicação; a utilização de técnicas psicológicas no tratamento de doenças; a im-

portância da carga horária pessoal de sono bem atendida; a autoimunidade consciencial; a força 

presencial afetando a plástica corporal; a profilaxia das doenças; a autovigilância ininterrupta;  

a acalmia emocional; a tranquilidade íntima; a eutimia; a antiemotividade pacificadora; a busca 

pelo equilíbrio das reflexões; os momentos felizes; a convivialidade harmônica; o mentalsoma 

metabolizando o amor consciencial puro; a sensação de serenidade contínua; a desestigmatização; 

a harmonia entre intelecto e emoção. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático atuando na evita-

ção das assins doentias; as repercussões somáticas da densidade do psicossoma; a parapsicose 

pós-dessomática; a melex; as vampirizações energéticas; os bloqueios e descompensações bioe-

nergéticas; a presença de energias conscienciais patogênicas; os auto e heterassédios; a desassim 

insuficiente; a queixa predispondo a evocação de assediadores extrafísicos; os acidentes de per-

curso parapsíquicos; as características nosográficas da parafisiologia do psicossoma; os distúrbios 

paragenéticos; os códigos e informações específicas do paraDNA; o repúdio às ECs intrusivas, 

quando patológicas; a primener revigorante; a automegaeuforização; a euforex; a manutenção 

contínua dos 2 hemisférios cerebrais sem bloqueios de ECs. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dieta equilibrada–sono restaurador–exercícios físicos 

regulares–trabalho motivante–voluntariado interassistencial; o sinergismo otimismo cosmoéti-

co–imunidade equilibrada. 

Principiologia: o princípio da desassedialidade interconsciencial; o princípio da convi-

vialidade sadia; o princípio do bem-estar; o princípio mens sana in corpore sano. 

Codigologia: o código das patologias contemplado na Classificação Internacional de 

Doenças (CID); o código genético. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do estigma paragenético. 

Tecnologia: a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da evitação das adversidades; 

a técnica da evitação do subcérebro abdominal; a técnica da desassimilação simpática (desas-

sim) das energias gravitantes; as técnicas de auto e heterodesassédio; a técnica da mudança de 

bloco pensênico; a necessidade da técnica consciencioterápica de autopesquisa-autodiagnóstico-

-autenfrentamento-autocura. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico 

da Paragenética; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Psicossomato-

logia; o Colégio Invisível da Parabiologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio 

Invisível da Holossomatologia. 

Efeitologia: os efeitos parapatológicos das intrusões interconscienciais; o efeito noce-

bo; os efeitos da recusa de tratamento clínico ou psiquiátrico; os efeitos negativos do sedenta-

rismo; o efeito nocivo dos bagulhos autopensênicos; os efeitos da ressomática e da dessomática 

na fôrma holopensênica pessoal; os efeitos homeostáticos dos cursos de campo consciencio-

lógicos; a prática regular do estado vibracional promovendo efeito potencializador da saúde. 
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Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses da imperturbabilidade; as neossinap-

ses favorecidas pelo sono reparador. 

Ciclologia: o ciclo patológico das reações exageradas. 

Enumerologia: as doenças alérgicas; as doenças da pele; as doenças infecciosas; as do-

enças gastrointestinais; as doenças mentais e comportamentais; as doenças autoimunes; as doen-

ças neoplásicas. O efeito placebo; a recuperação espontânea; o tratamento de si mesmo; a autocu-

ra; a reeducação da autopensenidade; a autorremissão avançada; os processos pararregenerativos. 

Binomiologia: o binômio arrependimento-perdão; o binômio chacra-glândula; o binô-

mio estímulo-reação; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis. 

Interaciologia: a influência do paracérebro na interação psicossoma-soma; a interação 

mentalsoma-paracérebro-cérebro; a interação Paragenética-Genética; a interação célula-para-

célula; a interação trabalho-repouso; a interação autocorrupção–omissão deficitária; a intera-

ção pressa-arrependimento; a interação fatal tabagismo-etilismo-sedentarismo. 

Crescendologia: o crescendo patológico desgosto-melin-melex; o crescendo inteligên-

cia emocional–inteligência evolutiva (IE). 

Trinomiologia: o trinômio parapatológico estresse-ansiedade-depressão; o trinômio in-

tensidade-duração-repetição; o trinômio ataque-invasão-destruição; o trinômio exaltação-pai-

xão-fanatismo; o trinômio mágoa-perdão-esquecimento; o trinômio automotivação-trabalho-la-

zer; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento pelos profissionais de saúde. 

Polinomiologia: o polinômio ansiedade-impulsividade-precipitação-frustração; o poli-

nômio forças-fraquezas-ensejos-coerções; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio promoção-proteção-recuperação-reabilitação. 

Antagonismologia: o antagonismo estabilidade psicossomática / conflitos íntimos; 

o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo melhoria / pioria; o antagonismo megaloma-

nia / depressão; o antagonismo bom humor / mau humor; o antagonismo carência / excesso; 

o antagonismo cuidado / negligência; o antagonismo ECs pessoais ativas / ECs pessoais passi-

vas; o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o an-

tagonismo genética sadia / paragenética patológica. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior a saúde consciencial maior o convívio com 

a doença; o paradoxo imunológico da inoculação da doença, atuante na vacina. 

Politicologia: a egocracia; a política da convivialidade sadia. 

Legislogia: a lei do menor esforço (empurrar com a barriga); as leis biológicas do enve-

lhecimento; as leis da Parafisiologia Holossomática. 

Filiologia: a emocionofilia; a conflitofilia; a adrenalinofilia; a toxicofilia; a hedonofilia; 

a antissomatofilia; a carência de neofilia. 

Fobiologia: a nosofobia; a autofobia; a dismorfofobia; a sociofobia; a autodecidofobia;  

a reciclofobia; a homeostaticofobia; a tanatofobia na condição de pior doença. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome do ansiosismo; a síndrome da insegurança; a síndrome do pânico; a síndrome de burnout; 

a diferenciação diagnóstica quanto à síndrome da hipocondria. 

Maniologia: a nosomania; a flagelomania; a fracassomania. 

Mitologia: o mito da perda de alguém ocasionar comportamentos afetivos patológicos. 

Holotecologia: a nosoteca; a psicopaticoteca; a antissomatoteca; a trafaroteca; a psi-

cossomatoteca; a higienicoteca; a energeticoteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapsicopatologia; a Psicossomatologia; a Nosologia; a Psico-

neuroendocrinoimunologia; a Medicina Psicossomática; a Psiquiatria; a Psicologia; a Conviviolo-

gia; a Paragenética; a Paraneurologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxia; a Paraterapêutica;  

a Homeostaticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin debilitada; a conscin eletronótica; a pessoa emocional; a pessoa 

masoquista; a personalidade dependente; a conscin negligente; a conscin enciclopedista; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o homem patológico; o autômato humano; o alexitímico; o adrenal;  

o impulsivo; o estressado; o desassossegado; o irrefletido; o depressivo; o hiperativo; o precipita-

do; o arrebatado; o amargurado; o mal resolvido; o neurótico; o agoniado; o aflito; o agitadão; 

o ansioso; o autoculpado; o patopensenista; o inquieto; o inseguro; o tenepessista. 

 

Femininologia: a mulher patológica; a autômata humana; a alexitímica; a adrenal; a im-

pulsiva; a estressada; a desassossegada; a irrefletida; a depressiva; a hiperativa; a precipitada;  

a arrebatada; a amargurada; a mal resolvida; a neurótica; a agoniada; a aflita; a agitadona; a ansio-

sa; a autoculpada; a patopensenista; a inquieta; a insegura; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens deficiens; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens anti-

pathicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens energeticus; o Ho-

mo sapiens harmonicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: doença psicossomática simples = o estresse acumulado favorecendo  

a eclosão da herpes; doença psicossomática complexa = os sintomas depressivos contribuindo na 

diminuição das defesas corporais contra o câncer. 

 

Culturologia: a cultura do negativismo; a cultura da autovitimização. 

 

Interrelação. Através da Psicoimunologia, sabe-se da existência de complexa rede de 

interação entre os sistemas nervoso, endócrino e imunológico, conhecida como tripé homeostáti-

co. Admite-se, assim, o corpo humano possuir capacidade autorregulatória, tendendo sempre  

a buscar equilíbrio dinâmico. 

Sintomas. As pesquisas em Medicina Psicossomática indicam a emoção ser fator predis-

ponente à perturbação da homeostase psíquica, podendo acarretar sintomas físicos, dos quais  

a dor é o mais frequente. 

Doenças. O ramo da Psiconeuroendocrinoimunologia aponta ser a alteração psíquica  

a provocadora de reações corporais específicas. Determinado nível de intensidade e duração da al-

teração psíquica pode favorecer a eclosão ou o agravamento de doenças. Desse modo, toda doen-

ça, em tese, pode ser compreendida enquanto psicossomática. 

 

Taxologia. Segundo a Medicina Psicossomática, eis, por exemplo, 10 doenças passíveis 

de sofrerem influências de aspectos psicológicos da conscin, homem ou mulher, dispostas em or-

dem alfabética: 

01.  Anorexia nervosa. 

02.  Asma brônquica. 

03.  Câncer. 

04.  Dermatite atópica. 

05.  Fibromialgia. 

06.  Gastrite. 

07.  Herpes. 

08.  Hipertensão arterial. 

09.  Lúpus eritematoso sistêmico. 

10.  Úlcera péptica. 
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Diferenciação. Consoante a Psiquiatria, existe importante enfermidade correlata à doen-

ça psicossomática, de necessário diagnóstico diferencial, denominada somatização. Refere-se  

à expressão somática de conflitos intraconscienciais, através de sintomas corporais, sem evidência 

patológica. 

 

Predisposição. De acordo com a Psicossomatologia, as reações emocionais constituem 

causas primárias dos conflitos humanos. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 48 fatores pre-

disponentes à existência das doenças psicossomáticas: 

01.  Acriticismo. A ausência de autocrítica. 

02.  Antipatia. O sentimento de antipatia espúrio ou camuflado. 

03.  Antisserenidade. O apreço pela exacerbação psicossomática. 

04.  Assédio. A doença enquanto manobra assediadora. 

05.  Autoinsegurança. O medo do desconhecido. 

06.  Autovitimização. O mecanismo de defesa da conscin com autodó. 

07.  Burnout. O esgotamento emocional. 

08.  Carência. As carências afetivas diversas. 

09.  Chantagem. As chantagens emocionais autocidas. 

10.  Competição. A competitividade inconsciente ou manifesta. 

11.  Conflito. A conflitividade pensênica. 

12.  Convalescença. O desrespeito ao tempo de recuperação. 

13.  Dependência. A adição bioquímica ou emocional. 

14.  Desafeição. O cultivo do desafeto. 

15.  Descontrole. Os descontroles emocionais frequentes. 

16.  Desleixo. A falta de Higiene Consciencial. 

17.  Distimia. A depressão moderada ainda inconsciente. 

18.  Distresse. O período de estresse intenso. 

19.  Dramatização. As dramatizações do pior. 

20.  Entropia. A ação intraconsciencial entrópica. 

21.  Estagnação. A vida estagnada geradora de crise histérica. 

22.  Euforin. A euforia intrafísica desmedida. 

23.  Excesso. Os excessos comportamentais. 

24.  Frustração. As expectativas frustradas. 

25.  Hedonia. Os exageros na busca do prazer diuturno. 

26.  Iatrogenia. As complicações resultantes de tratamento inadequado. 

27.  Identificação patológica. A afinidade com os aspectos nosográficos. 

28.  Imaturidade. A extrapolação do porão consciencial na adultidade. 

29.  Impulsivismo. A impulsividade desorientando a conscin. 

30.  Interprisão. A interprisão grupocármica ainda não ressignificada. 

31.  Intolerância. O transbordamento emocional. 

32.  Irresponsabilidade. A evitação das responsabilidades pessoais com a própria saúde. 

33.  Irritabilidade. A irritação fácil. 

34.  Megatrafar. O traço intraconsciencial patológico. 

35.  Melin. Os desvios proéxicos favorecedores da vivência da melin. 

36.  Negativismo. O pensamento auto e heteroderrotista. 

37.  Obesidade. O sintoma no sobrepeso; a comorbidade na obesidade. 

38.  Platonismo. A afeição não correspondida. 

39.  Pressa. A síndrome de não querer perder nenhum instante. 

40.  Pusilanimidade. O não enfrentamento das dificuldades evolutivas. 

41.  Queixismo. As queixas na condição de doença cronicificada. 

42.  Raiva. A raivosidade pessoal. 

43.  Rejeição. A pessoa rejeitada. 

44.  Ruminação. O ato de remoer as infelicidades afetivas. 

45.  Sedentarismo. A vida sedentária. 
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46.  Sofrimento. O peso emocional de relações insatisfatórias. 

47.  Surto. O auge da desestabilidade consciencial. 

48.  Trauma. O estigma autobiográfico perturbador da manifestação consciencial. 

 

Autoconsciência. Para a Reeducaciologia, a autoconsciência da doença psicossomática  

é o primeiro passo no caminho da autocura. 

Consciencioterapia. A partir do reconhecimento da enfermidade, a conscin deve pro-

curar auxílio de profissionais de saúde para tratamento. 

Terapeuticologia. As emoções positivas influem diretamente sobre a condição de saúde. 

Alegria, riso e felicidade são fatores terapêuticos tão importantes quanto exercício físico regular, 

dieta equilibrada e sono adequado na reconquista de vida saudável. 

Prevenção. Segundo a Paraprofilaxiologia, a manutenção de estado equilibrado das 

energias conscienciais consiste em fonte de saúde, atuando na prevenção de doenças. 

Otimismo. A análise da Gerontologia demonstra ser o modo de enfrentamento otimista 

da vida diária fator prolongador da saúde e longevidade da conscin. 

Desassedialidade. Sob o enfoque da Despertologia, o bom humor constitui agente cata-

lisador na obtenção da autoimunidade consciencial, predispondo a conscin à conquista da desper-

ticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a doença psicossomática, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alexitimia:  Comunicologia;  Nosográfico. 

02.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

09.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Personalidade  emocionalmente  instável:  Nosologia;  Nosográfico. 

13.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  DOENÇA  PSICOSSOMÁTICA  É  FENÔMENO  DEMARCADO  

POR  ESTRESSE,  ANSIEDADE  E  DEPRESSÃO.  PRATICAR  

HÁBITOS  SADIOS  E  OTIMISMO  COSMOÉTICO  RECONDUZ  

A  CONSCIN  AO  ESTADO  DE  EQUILÍBRIO  HOLOSSOMÁTICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, convive com doenças psicossomáticas? Quais as 

medidas profiláticas adotadas? 
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D O E N Ç A    RE T R O S S O M Á T I C A    R E I N C I D E N T E  
( P A R A G E N E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A doença retrossomática reincidente é a manifestação no soma atual da 

mêsma anomalia de vida pretérita, sendo auto-herança paragenética patológica, cujo estudo  

e identificação ocorrem por meio de pesquisas e análise holobiográficas sobre a trajetória seriexo-

lógica pessoal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo doença provém do idioma Latim, dolentia, “dor”, e este de do-

lens, “que se aflige, que causa dor”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição retro, 

deriva também do idioma Latim, retro, “por detrás, recuando; atrás”. Surgiu no Século XV. A pa-

lavra somático provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do 

corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, 

“retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra “incidente de-

riva do idioma Latim, incidens, “cair sobre, vir por coincidência, incidir”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Doença paragenética reincidente. 2.  Patologia retrossomática reinci-

dente. 

Neologia. As 3 expressões compostas doença retrossomática reincidente, doença retros-

somática reincidente primária e doença retrossomática reincidente cronicificada são neologis-

mos técnicos da Parageneticologia. 

Antonimologia: 1.  Doença somática ocasional. 2.  Neodoença genética. 4.  Doença so-

mática inicial. 

Estrangeirismologia: o feeling para as investigações da holobiografia pessoal. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorresponsabilidade recinológica perante a saúde holossomática. 

Citaciologia: – “É parte da cura o desejo de ser curado” (Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.).  

“A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias” (Hipócrates, 460–377 a.e.c.). 

“A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da ci-

vilização humana” (Sigmund Freud, 1856–1939). “Só aquilo que somos tem o poder de nos cu-

rar” (Carl Jung, 1875–1961). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Paragenética. A nossa vida humana anterior condena ou absolve a atual existên-

cia pela atuação da Paragenética”. “A Paragenética expressa o nível consciencial que se apurou 

através das camadas acumulativas de autexperiências através dos milênios”. 

2.  “Parageneticologia. As autorretrocognições sadias são indicativos seguros da Para-

genética Pessoal forte”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal paragenético; o holopensene pessoal do desequilí-

brio consciencial; o holopensene pessoal da Seriexologia; o holopensene pessoal da Retrocognici-

ologia; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os retro-

pensenes; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os holomnemopensenes; a ho-

lomnemopensenidade; a retrofôrma holopensênica pessoal; os patopensenes; a patopensenidade;  

a retroassinatura pensênica do soma atual; o holopensene da repressão; os nosopensenes; a noso-

pensenidade. 

 

Fatologia: a doença retrossomática reincidente; a parassemiologia retrossomática; a re-

pressão levando à incoerência e imprimindo no soma cicatrizes a serem registradas na paragenéti-
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ca pessoal; as variações da pesquisa retrobiográfica partindo da patologia somática; as responsa-

bilidades interassistenciais das descobertas pessoais; a robéxis decorrente de atos imaturos da 

conscin ocasionando automimese; a autovitimização da conscin imatura diante das crises favore-

cendo ganhos secundários; o estudo dos retrobiotipos auxiliando na identificação da doença re-

trossomática reincidente; a autoconscientização quanto à recin e aos limites da Ciência Conven-

cional; a doença enquanto fator positivo para reciclagens pessoais profundas; o travão familiar;  

a identificação da personalidade consecutiva cooperando com a reciclagem intraconsciencial; as 

autoinvestigações de retrocomportamentos; a saúde consciencial enquanto oportunidade de retri-

buição às consciências credoras de vivências multisseculares; o trafar nosológico gerando rapport 

para autopesquisa e interassistência; a nosografia seriexológica; a retromnemônica útil; a autoi-

dentificação seriexológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático potencializando  

a desassimilação simpática (desassim); o estigma paragenético; o uso do parapsiquismo enquanto 

fonte de investigação e análise das patologias e parapatologias; a paragenética pessoal patológica 

em retrovida, identificada; a retromatriz consciencial incidindo no soma atual; as linhas de abertu-

ra do passado; as retrovivências evolutivas influenciadoras da retrovida analisada; a holomne-

mônica; a paragenética influenciando a genética somática; as intoxicações energéticas favorecen-

do a somatização de doenças; os sinais e sintomas somáticos derivados dos bloqueios energéticos; 

a convergência diagnóstica entre os sinais somáticos e os parassinais energéticos, psicossômicos  

e mentaissomáticos; as tendências nosográficas pluriexistenciais; a Para-História multiexistencial 

pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retrocognição-paragenética; o sinergismo trafar nosoló-

gico–comodismo; o sinergismo interassistência–recin teática; o sinergismo estado vibracional– 

–qualidade de vida. 

Principiologia: o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da descrença 

(PD) aplicado aos estudos seriexológicos; o princípio da reciclagem intraconsciencial; o princí-

pio do exemplarismo pessoal (PEP) visando a reconciliação grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto facilitador das recins crí-

ticas; o código das patologias; o código genético; o código paragenético. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do estigma paragenético; a teoria ou hipó-

tese do trafar nosológico; a teoria dos gatilhos retrocognitivos; a teoria da saúde consciencial;  

a teoria da Seriexologia. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial potencializando o pragmatismo evolutivo; 

a técnica do detalhamento retrocognitivo; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica 

da desassimilação simpática das energias gravitantes; a técnica da mudança de bloco pensênico; 

a técnica consciencioterápica autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autocura. 

Voluntariologia: o voluntariado da Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC); os insights promovidos pelo amparo aos voluntários das Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs); o voluntariado teático da Conscienciologia; o voluntariado da formação docente conscien-

ciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo- 

ratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Duplo-

logia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Invexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Holossomato-

logia; o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio 

Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível 

da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Psicosso-

matologistas. 
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Efeitologia: o efeito seriexológico da Paragenética; o efeito da retrovida patológica re-

incidindo na vida atual; os efeitos parapatológicos das intrusões interconscienciais; os efeitos 

psicológicos da autopensenidade nociva; os efeitos benéficos derivados do trinômio conscien-

cioterápico invéxis-recin-autocura; o efeito da prática regular do EV potencializando a saúde 

holossomática. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para o entendimento da doença retros-

somática reincidente. 

Ciclologia: o ciclo de retrocognições sadias favorecendo a compreensão da influência 

paragenética no soma atual; o ciclo do autorrevezamento evolutivo; o ciclo multiexistencial pes-

soal (CMP). 

Enumerologia: a retrovida; a retroprofissão; as retroprioridades; as retrocompanhias; 

 a retropensenidade; as retrodileções; as retrodoenças. 

Binomiologia: o binômio proéxis atual–última vida; o binômio automimese-doença;  

o binômio retrocognição–paradever intermissivo; o binômio consciência extrafísica–evolução 

holossomática. 

Interaciologia: a interação Autoparageneticologia-Grupocarmologia; a interação Pa-

ragenética-Genética; a interação retroerros-neorrecomposições; a interação psicossoma-soma;  

a interação autocorrupção–automimeses dispensáveis; a interação duplismo invexológico–auto-

cura consciencial. 

Crescendologia: o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade; o crescendo inteli-

gência emocional–inteligência evolutiva; o crescendo psicossoma-mentalsoma; o crescendo do-

ença–homeostase holossomática; o crescendo patológico retraimento–isolamento social; o cres-

cendo saúde somática–saúde holossomática–saúde consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio mágoa-perdão-esquecimento; o trinômio auto-herança Re-

trogenética–Paragenética–Genética; o trinômio inconsciente-consciente-lucidez; o trinômio ego-

carmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o trinômio doença-reincidência-homeostase;  

o trinômio intensidade-duração-repetição; o trinômio retrofatos–sincronicidades–neossinapses 

intraconscienciais. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

tendência paragenética–idade física–gênero somático–contexto cultural–valores conscienciais;  

o polinômio retropatologia-anatomia-fisiologia-patologia. 

Antagonismologia: o antagonismo proexológico automimeses dispensáveis / automime-

ses indispensáveis; o antagonismo escolhas evolutivas / escolhas regressivas; o antagonismo ho-

locármico saldo positivo / saldo negativo; o antagonismo estabilidade psicossomática / conflitos 

íntimos; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo carência / excesso; o antagonismo 

cuidado / negligência; o antagonismo ECs pessoais ativas / ECs pessoais passivas; o antagonis-

mo amparo / assédio; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo autor-

responsabilidade proexológica / terceirização evolutiva; o antagonismo loc interno / loc externo; 

o antagonismo poder patológico / conscienciocentrismo; o antagonismo insegurança / autocon-

fiança; o antagonismo ansiedade / tranquilidade. 

Paradoxologia: a situação paradoxal de a conscin optar por viver obnubilada; o para-

doxo de esperar resultados diferentes agindo da mesma maneira; a conduta paradoxal de conhe-

cer o melhor e optar pelo pior. 

Politicologia: as tendências políticas inatas; a egocracia; a meritocracia evolutiva; a po-

lítica da convivialidade sadia; a lucidocracia; a autocracia. 

Legislogia: a lei do retorno (causa e efeito); as leis da Paragenética; a lei da Cosmoéti-

ca; a lei das sincronicidades; a lei do autorrevezamento proexológico. 

Filiologia: a emocionofilia; a assediofilia; a neofilia; a autexperimentofilia; a autodeci-

dofilia; a autopesquisofilia; a autodeterminofilia; a anticonflitofilia; a grafofilia. 

Fobiologia: a nosofobia; a tanatofobia; as fobias de origem paragenética em geral. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo paragenético; a síndrome da pressa; a sín-

drome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização. 
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Maniologia: a procrastinomania; a mania da autovitimização; a mania da pusilanimida-

de; a nosomania. 

Mitologia: a eliminação do mito religioso; a autocrítica lúcida favorecendo a desmitifi-

cação; a submissão pessoal aos mitos relativos ao soma; a desmitificação do outro como sendo  

a causa do sofrimento pessoal; a eliminação dos mitos pessoais quanto ao próprio passado. 

Holotecologia: a somatoteca; a parageneticoteca; a autopesquisoteca; a autoprioroteca;  

a proexoteca; a coerencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a memorioteca; a holomnemoteca; 

a retrocognoteca; a biografoteca; a seriexoteca; a evolucioteca; a cosmovisioteca; a disciplino-

teca; a ortopensenoteca; a profilaxioteca. 

Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Somatologia; a Holossomatologia; a Serie-

xologia; a Retrocogniciologia; a Nosologia; a Psicossomatologia; a Autoconsciencioterapia; a Pa-

raprofilaxia; a Homeostaticologia; a Holobiografologia; a Holomemoriologia; a Grupocarmolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Ansiosismologia; a Antivitimologia; a Autocorrupciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin negligente; a conscin vitimizada; o pré-serenão vulgar; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; 

a conscin enciclopedista; a minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: o homem doente; o ancestral de si próprio; o impulsivo; o estressado;  

o depressivo; o ansioso; o inseguro; o agente retrocognitor; o seriexólogo; o holobiógrafo; o para- 

-historiador; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

o conscienciólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o escritor; o estudante; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a mulher doente; a ancestral de si própria; a impulsiva; a estressada;  

a depressiva; a ansiosa; a insegura; a agente retrocognitora; a seriexóloga; a holobiógrafa; a para- 

-historiadora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; 

a consciencióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a escritora; a estudante; a evoluciente; 

a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a ter-

tuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parageneticus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo 

sapiens antecessor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo 

sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens deficiens; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens 

anxius; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens inadaptatus;  

o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens negligens; 

o Homo sapiens infantilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: doença retrossomática reincidente primária = a auto-herança paragenéti-

ca patológica devido a falta de reciclagem de trafar simples e autodesorganização somática inicia-

da na vida pretérita; doença retrossomática reincidente cronicificada = a auto-herança paragené-

tica patológica pluriexistencial devido a falta de reciclagem de megatrafar multisseriexológico. 

 

Culturologia: a cultura da infantilização; a cultura da saúde consciencial afetiva; a cul-

tura da saúde consciencial parapsíquica; a cultura da autoconscientização seriexológica. 

 

Identificação. Segundo a Experimentologia, eis, listadas em ordem alfabética, 3 posturas 

ou ações capazes de auxiliar na identificação da doença retrossomática reincidente: 
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1.  Parapsiquismo. Priorizar a autoconsciencialidade multidimensional, junto aos traba-

lhos energéticos, favorecendo o autoconhecimento e a autoconfiança parapsíquica. 

2.  Retrocognições. Acessar informações de vidas passadas é responsabilidade ímpar  

e possibilita a análise hiperacurada da personalidade consecutiva, permitindo ampliar as interpre-

tações de si mesmo, com o objetivo de chegar na causa da patologia reincidente crônica e com-

plexa. 

3.  Sincronicidades. Analisar os movimentos sinalizadores do alinhamento com a proé-

xis e a orientação dos caminhos já percorridos pela personalidade consecutiva em análise. 

 

Terapeuticologia. Eis, em ordem alfabética, 5 aquisições favoráveis à autossuperação da 

doença retrossomática reincidente: 

1.  Aportes. O reconhecimento das gratificações recebidas por mérito de retrovidas supe-

ravitárias, aplicadas em prol das reconciliações grupocármicas e priorizações para a consecução 

da proéxis. 

2.  Autocognição. O investimento no autoconhecimento e no autenfrentamento das difi-

culdades holossomáticas diárias através das relações cotidianas. 

3.  Autoconsciencioterapia. O tratamento autoconsciencioterápico junto à prática da in-

terassistencialidade e do convívio com os pré-humanos. 

4.  Recin. A reciclagem intraconsciencial a partir da autocognição sendo condição essen-

cial para a conscin desejosa pela autocura da doença somática. 

5.  Trafores. O reconhecimento dos traços-força cooperando com a capacidade do reer-

guimento da conscin em relação ao isolamento social patológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a doença retrossomática reincidente, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Benefício  da  autorretrocognoscibilidade:  Autosseriexologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  doença-fuga:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Crescendo  retrocognição-neorresponsabilidade:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

09.  Doença  psicossomática:  Parapsicopatologia;  Nosográfico. 

10.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  autoconsciencioterápica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

12.  Paragenética  retrossomática:  Holobiografologia;  Neutro. 

13.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

14.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  do  ostracismo:  Perdologia;  Nosográfico. 

 

A  DOENÇA  RETROSSOMÁTICA  REINCIDENTE  TEM  RELA-
ÇÃO  COM  TRAFARES  SERIEXOLÓGICOS  DA  CONSCIN.  
IMPORTA  AO  PESQUISADOR  O  FOCO  NA  RECICLAGEM  

INTRACONSCIENCIAL  ENQUANTO  PRIORIDADE  EVOLUTIVA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as automimeses patológicas? Já 

identificou quais são os trafares a serem reciclados e a relação com a paragenética pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória das Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; 

revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 310 p.; 4 seções; 23 caps.; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; glos. 300 
termos; 1 nota; 92 filmes; 68 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-

cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 23 a 200. 

2.  Fernandes, Pedro; Autorrevezamento Existencial: Entrosamento Interexistenciológico Lúcido; Artigo; 
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 11 enus.; 1 nota; 1 ref.; As-

sociação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 

2012; páginas 286 a 295. 
3.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 

155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
páginas 50 a 52 e 211 a 215. 

4.  Pacheco, Cláudia Bernhardt de Souza; A Cura pela Consciência: Teomania e Stress; 198 p.; 68 caps.;  

1 ilus.; 1 microbiografia; 4 tabs.; 45 refs.; br.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Editora Proton; São Paulo, SP; 1994; páginas 46 a 72. 
5.  Quayle, Julieta; & Lucia, Mara Cristina Souza de; Adoecer: As Interações do Doente com sua Doença. 

183 p.; 13 caps.; 2 E-mails; 2 fotos; 9 ilus.; 2 microbiografias; 180 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Atheneu; São Paulo, SP; 

2003; páginas 3 a 21. 
6.  Rosner, Stanley; & Hermes, Patricia; O Ciclo da Autossabotagem; Por que repetimos Atitudes que 

destroem nossos Relacionamentos e nos fazem Sofrer (The self-sabotage Cycle: Why we repeat Behaviours); trad. 

Eduardo Rieche; 200 p.; 8 caps.; 1 E-mail; 2 ilus.; 2 microbiografias; 16 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; 12ª Ed.; BestSeller; Rio 
de Janeiro, RJ; 2014; páginas 143 a 145. 

7.  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 1.224 e 1.225. 

 

M. L. Y. 
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D O G M A T I S M O    M I L I T A R  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O dogmatismo militar é a condição de a conscin, homem ou mulher, mani-

festar traços intraconscienciais beligerantes, patrocinados por lavagens cerebrais multiexistenciais 

de valores, ideias, convicções, pensamentos, princípios, condutas e estratégias do sistema contro-

lador, centralizado no uso da força, no armamento e na solução de conflitos pela guerra. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo dogma vem do idioma Latim Eclesiástico, dogma, “dogma; opi-

nião; princípio; preceito”, derivada do idioma Grego, dógma, “opinião; decisão; decreto”, e esta 

do verbo dokéo, “crer; parecer; parecer bom”. Surgiu no Século XVIII. O sufixo ismo deriva do 

idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religi-

oso; ato, prática ou resultado; peculiaridade, ação, conduta, hábito ou qualidade característica; 

quadro mórbido; condição patológica”, e é formador de nome de ação de certos verbos. O termo 

dogmatismo apareceu no Século XIX. A palavra militar procede do idioma Latim, militare, “ser 

soldado; servir ao exército; militar”, de miles, “soldado; mílite”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Doutrina armamentista. 2.  Acriticismo bélico. 3.  Proselitismo com-

batente. 4.  Apostolado mavórcio. 

Antonimologia: 1.  Antidogmatismo armamentista. 2.  Antidoutrinação militarista.  

3.  Criticismo pacifista. 4.  Refutabilidade universalista. 

Estrangeirismologia: a etiqueta dog tag de identificação do supersoldado; o navy seal 

enquanto elite militar americana; a obediência ao Führerbefehl. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da ausência de discer-

nimento quanto à Antidogmaticologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Militar: 

megaforça, mini-habilidade. Dogma: princípio fossilizado. 

Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – Se quisermos que a glória e o sucesso 

acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina,  

o tempo, o espaço, o comando, a disciplina (Sun Tzu, Século VI a.e.c). Se os meus soldados pen-

sassem, já não haveria nenhum nas filas (Frederico II, Rei da Prússia, 1712–1786). Sem o dogma, 

a moral não é outra coisa senão um conjunto de mentiras e sentenças; com o dogma, converte-se 

em mandamento, obrigação e necessidade. (Joseph Joubert, 1754–1824). 

Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, classificados em 3 subtítulos, citadas na ordem al-

fabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Dogmatologia. Evitemos fazer inculcação, seja em nós ou nos outros, combatendo 

diretamente as pragas da doutrinação multifacetada”. 

2.  “Guerra. A rigor, não existe guerra boa, justa, inteligente, libertária, grandiosa, ne-

cessária e civilizada”. “Guerra é erro de atacadismo. Não existe resultado positivo em nenhum 

conflito armado. A vida humana é prioritária à evolução consciencial. A guerra é muito superior  

a qualquer outra categoria patológica de relação interprisional”. 

3.  “Militarismo. O militarismo nasceu junto com o religiosismo na Terra”. “Os ex-mi-

litares, em geral, são mais introspectivos. O enfardamento dos soldados, no universo da submis-

são à hierarquia militar, fixa lavagens subcerebrais. Ao uniformizar a pessoa, aos poucos ela dei-

xa de pensar por si, e é pensada pelo líder. A bola de energia do mentalsoma, pela qual a consci-

ência lúcida se manifesta diretamente em nível evoluído, numa Comunex Evoluída, desuniformiza 

a pessoa, ou seja, desumaniza e eleva a consciência evolutivamente, além da forma humanoide”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do dogmatismo militar; o holopensene coercitivo; 

o holopensene do amestramento anticosmoético; o holopensene armamentista; o holopensene in-

transigente; o holopensene da guerra; o holopensene terrorista; o holopensene belicista; o holo-

pensene genocida; o holopensene da intransigência militar; o holopensene antidiplomático; o ho-

lopensene antiparadiplomático; os belicopensenes; a belicopensenidade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; o holopensene pessoal da irracionalidade; o vício pensênico; a rigidez autopensêni-

ca; os xenopensenes; a xenopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os retropen-

senes seculares anticosmoéticos; a retropensenidade; os bolsões holopensênicos militares; as in-

trusões pensênicas; a pensenização anticosmoética; a ausência dos evoluciopensenes; a negação 

da evoluciopensenidade; a desordem pensênica; a falta dos ortopensenes; a carência da ortopense-

nidade; a necessidade do desenvolvimento de pensenes cosmoéticos da convivialidade sadia; a re-

estruturação e reorganização pensênica. 

 

Fatologia: o dogmatismo militar; o militarismo; o patriotismo; o juramento à bandeira;  

o belicismo; a arte da guerra; o terrorismo; a espionagem; o armamento bélico; a indústria bélica; 

o porte de arma; os crimes de guerra; a música militar; a militarização de pré-humanos; a intole-

rância belicista; a postura e voz agressivas; a postura defensiva; o olhar perspicaz; a rigidez postu-

ral; o preparo físico apropriado à luta; a resistência à dor na adaptação do soma às adversidades;  

a força física; a irresponsabilidade com o soma utilizado como arma; as autoflagelações; a tocaia; 

a postura de continência; a agilidade somática; o semblante fechado; o uniforme; o orgulho do 

uso da farda; a armadura de guerra; a medalha de honra ao mérito; o uso de roupas escuras e ca-

mufladas; o disfarce; a sedução; a dificuldade com as heterocríticas; as auto e heterodetermina-

ções anticosmoéticas; a autorrigidez exacerbada; a disciplina coercitiva; a banalização da desso-

ma; o medo das próprias emoções e a repressão da emocionalidade, vista como fraqueza; a frieza 

sentimental; a impulsividade e a ansiedade pela ação; a emocionalidade exaltada na preparação 

psicológica para o combate; a competitividade; os surtos de heteragressividade; o autengano; a ta-

tuagem; o condicionamento de sobrevivência; a busca pela excelência; a tortura; as chantagens 

emocionais; a subestimação dos trafores; os atos de vanglória; o prazer nas apropriações indébi-

tas; a desafeição; a raiva; a conquista do respeito por meio da violência; a imposição pessoal pelo 

medo; o egoísmo; as artimanhas; o uso autorizado e imposição pela força; a busca truculenta do 

poder; as estratégias anticosmoéticas; o intelecto subutilizado; o jejum mentalsomático; a defesa 

agressiva de ideias; o pragmatismo; o calculismo anticosmoético; a indisciplina mentalsomática;  

a arrogância do saber; a atenção doentia aos mínimos detalhes; a eloquência mordaz; a atenção di-

vidida amaurótica; a negociação; a barganha; a intenção anticosmoética; o convencimento no ali-

ciamento de consciências e argumentação belicosa; a obediência cega; as alianças interesseiras; as 

ideias destruidoras; a inteligência belicosa; a manipulação de massas; o crime premeditado;  

a anticosmoética planificada; a ausência de discernimento; a necessidade da inteligência evolutiva 

(IE); o desenvolvimento do abertismo consciencial; a criação de afinidade com neoideias; a ree-

ducação evolutiva; a profilaxia das disfunções bélicas para reconciliações fraternas. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a subjuga-

ção energética por meio da energia belicosa; o bloqueio cardiochacral pela falta de sentimento de 

reciprocidade e fraternismo; a sedução energossomática e energias exacerbadas do laringochacra 

desenvolvidas em discursos e recrutações de massa; a energia intrusiva; as energias umbilicocha-

crais descompensadas pelo predomínio das reações instintivas; a vampirização energética pelo 

olhar; o reconhecimento energético dos afins; a energia intensa nos membros superiores desen-

volvida pelo uso anticosmoético da força; os desperdícios energéticos; as parapercepções distorci-

das; a subjugação ao umbilicochacra; a ectoplasmia nutrindo o assédio bélico; os acidentes de 

percurso; o energossoma subutilizado e em desequilíbrio; os bagulhos energéticos pessoais e as 

evocações doentias inconscientes; a atração de consciexes doentias afinizadas com objetos béli-

cos; o assédio de consciexes belicistas sobrecarregando o nucalchacra; as assimilações antipáti-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

8987 

cas; as paralavagens cerebrais dogmáticas militares; o auto e heterassédio mentalsomático; as in-

trusões extrafísicas obnubiladoras; o estigma grupocármico multiexistencial pelo uso de armas; as 

retrovidas militares; as interprisões grupocármicas multisseculares; as transmigrações interplane-

tárias; a vivência da realidade multidimensional; a exteriorização de energias assistenciais; a pers-

picácia multidimensional na superação dos trafares dogmáticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo militarismo-Baratrosfera; o sinergismo obediência ce-

ga–poder coercitivo; o sinergismo nosográfico armamento-guerra; o sinergismo autassédio-hete-

rassédio; o sinergismo autagressividade-heteragressividade; o sinergismo confronto-agressão;  

o sinergismo mudança de pensamento–mudança de comportamento; o sinergismo autodiscerni-

mento–escolha evolutiva–autossuperação; o sinergismo autoponderação-autacerto; o sinergismo 

autenfrentamento–conquista evolutiva; o sinergismo autesforço cosmoético–exemplarismo evolu-

tivo; o sinergismo intercompreensão-paz. 

Principiologia: a ausência do princípio admiração-discordância; a falta de vivência do 

princípio da descrença (PD); a privação do princípio da autocrítica; a carência do princípio de 

não violência; o princípio se não presta não presta mesmo; o princípio do devagar e sempre;  

a necessidade de aplicação do princípio da conciliação de conflitos; o princípio de resgatar anti-

gos companheiros evolutivos; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o desenvol-

vimento do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a prática do princípio da interassistenciali-

dade. 

Codigologia: os códigos de guerra; a imposição dos códigos de conduta militar; a ativa-

ção do código das posturas pacificadoras; a criação de código pessoal de postura assistencial;  

o código grupal de Cosmoética (CGC); a elaboração e qualificação do código pessoal de Cosmo-

ética (CPC) direcionado à desconstrução das posturas bélico-militares seriexológicas. 

Teoriologia: as teorias militares; a teoria da guerra justa; a teoria da interprisão gru-

pocármica; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria das automimeses dispensáveis; a teo-

ria da robéxis; a teoria e prática da recin; a teoria e prática da recéxis; a teoria do antibagulhis-

mo energético; a teoria da transmigração interplanetária; a teoria do Homo sapiens pacificus;  

a teoria do Estado Mundial Cosmoético. 

Tecnologia: as técnicas de doutrinação militar; as técnicas de persuasão associadas ao 

uso da força; as técnicas de tortura aplicadas na formação de soldados e inimigos de guerra; as 

técnicas de aliciamento de massas; as técnicas da lavagem cerebral e paracerebral; o uso de téc-

nicas de suplantação da dor e do medo; as técnicas de identificação do autassédio; as técnicas de 

desassédio mentalsomático; a aplicação da técnica da percepção das justificativas direcionada ao 

posicionamento pessoal assistencial; a técnica da mudança de bloco pensênico; a técnica da qua-

lificação da intenção substituindo os valores bélicos anticosmoéticos por princípios evolutivos;  

a técnica da autovigilância pensênica ininterrupta quanto à pensenidade militar; a reconciliação 

através das técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; a importância das técnicas da convivialida-

de sadia. 

Voluntariologia: o voluntariado pacificador e ortopensênico livre de inculcações e dou-

trinas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Auto-

cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Politi-

cologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Co-

légio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da 

Dessomatologia. 
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Efeitologia: o efeito nocivo da energia opressora militar dogmatizadora; o efeito re-

pressor das doutrinas militares; o efeito estigmatizante da guerra; o efeito das somatizações nos 

membros superiores; os efeitos evolutivamente regressivos dos atos anticosmoéticos; o efeito ne-

gativo intraconsciencial gerado pelo mau uso da força e do poder; o efeito da saturação dos atos 

anticosmoéticos; o efeito sadio do abertismo consciencial; o efeito esclarecedor das verdades re-

lativas de ponta (verpons); o efeito reconfortante das reciclagens intraconscienciais; os efeitos 

da autopacificação diante das autorretratações; o efeito multidimensional das heterorretratações 

tarísticas. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses pacificadoras; a inexistência de neossi-

napses cosmoéticas; a carência de neossinapses interassistenciais; a deficiência de neossinapses 

evolutivas; a descontrução das sinapses patológicas através do desenvolvimento de neossinapses 

de abertismo consciencial; as neossinapses proporcionadas pela autopesquisa; as neossinapses 

resultantes dos autenfrentamentos; a renovação das neossinapses nas reciclagens intraconscien-

ciais; a construção de neossinapses fraternas. 

Ciclologia: o ciclo patológico das automimeses; o ciclo ataques-contrataques; o ciclo 

repressão emocional–tensionamento somático; a ruptura do ciclo patológico algoz-vítima eterni-

zado pelas posturas bélico-militares; a ruptura do ciclo de interprisões grupocármicas geradas pe-

lo belicismo; o ciclo da desconstrução das retroideias ultrapassadas; o ciclo autoconscienciote-

rápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a eliminação das condutas bélicas; a eliminação da pensenidade dogma-

tizadora; a eliminação da energia repressora; a eliminação dos bagulhos energéticos militares;  

a eliminação da manifestação reativa; a eliminação das autocorrupções beligerantes; a eliminação 

do acriticismo quanto às verdades absolutas. 

Binomiologia: o binômio pseudopaz-pseudodefesa; o binômio imposição de ideias–ver-

dade absoluta; o binômio idealismo-agressão; o binômio lavagens subcerebrais–crenças inúteis; 

o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio minipeça-maximecanismo; o binômio 

erro-reparação; o binômio autoposicionamento-vontade; o binômio autodidatismo-autogover-

nança; o binômio autopesquisa-autexperimentação; o binômio autoconhecimento–neoperspecti-

va existencial; o binômio autenfrentamento-autevolução. 

Interaciologia: a interação fechadismo consciencial–monoideísmo mentalsomático;  

a interação doutrinação-obediência-recrutamento; a interação poder truculento–argumentação 

agressiva–tirania planejada; a interação garbo militar–orgulho da história–perpetuação doutri-

nária; a interação passado-presente; a interação raciocínio falho–logicidade comprometida;  

a interação ponderação-reflexão. 

Crescendologia: o crescendo beligerância militar pessoal–beligerância militar coletiva; 

o crescendo mentalidade belicista–rapport baratrosférico; o crescendo autassédio-autodesassé-

dio; o crescendo dogmatismo-antidogmatismo-autoconsciência; o crescendo poder da persua-

são–poder da verdade relativa de ponta; o crescendo belicismo-pacifismo. 

Trinomiologia: o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio orgulho-prepotência- 

-arrogância; o trinômio imposição-posição-flexibilidade; o trinômio vítima-algoz-interassistên-

cia; o trinômio ação-autorretratação-interassistência; o trinômio debate-refutação-argumenta-

ção; o trinômio autopesquisa-autexperimentação-autogovernação; o trinômio autodiscernimen-

to-autocomprovação-autemancipação; o trinômio autodidatismo-autorrecin-autodeliberação. 

Polinomiologia: o polinômio patológico dogmatismo-sectarismo-fanatismo-totalitaris-

mo-terrorismo; o polinômio autorrecéxis-autorrecin-autodiscernimento-autocura; o polinômio 

assistencial cosmoética-autorretratação-interassistência-acertos grupocármicos. 

Antagonismologia: o antagonismo guerra / paz; o antagonismo cosmoética / anticos-

moética; o antagonismo verdade relativa de ponta (verpon) / verdade absoluta inverificável;  

o antagonismo informação esclarecedora / informação manipuladora; o antagonismo universa-

lismo / egocentrismo; o antagonismo crença ilusória / descrença lúcida; o antagonismo poder 

destrutivo / poder cosmoético. 

Paradoxologia: o paradoxo da paz a partir da guerra; o paradoxo dias de erro–anos de 

retratação–séculos de recomposição. 
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Politicologia: a assediocracia; a autocracia; a barbarocracia; a belicosocracia; a escra-

vocracia; a cleptocracia; a tiranocracia. 

Legislogia: a pretensão de estar acima da lei; a lei da causa e efeito; a lei da ação e rea-

ção; a lei de talião; a anticosmoética lei do mais forte; a lei da pena de morte; a lei da economia 

de males. 

Filiologia: a anticosmoeticofilia; a acriticofilia; a belicosofilia; a egofilia; a patofilia;  

a politicofilia; a deficiência da recexofilia; a necessidade da evoluciofilia. 

Fobiologia: a autoconviviofobia; a criticofobia; a democraciofobia; a evoluciofobia;  

a neofobia; a raciocinofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); a síndrome da anticosmoética generalizada; a síndrome da patopensenidade;  

a síndrome do ostracismo; a síndrome da insegurança; a síndrome da robotização existencial;  

a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a egomania; a dolomania; a falaciomania; a patomania; a megalomania;  

a controlemania; a robexomania; a riscomania; a mania de defender o indefensável. 

Mitologia: o mito de o objetivo da guerra ser a paz; o mito da morte honrada; o mito de 

a pessoa armada estar segura; o mito da perfeição; a falácia do mito de dever cumprido do herói 

de guerra. 

Holotecologia: a dogmaticoteca; a belicosoteca; a absurdoteca; a conflitoteca; a nosote-

ca; a trafaroteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Belicosologia; a Antievoluciologia; a Nosolo-

gia; a Conflitologia; a Criminologia; a Interprisiologia; a Conviviologia; a Reeducaciologia;  

a Discernimentologia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a consciênçula; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a personalidade débil; a pessoa subjugada; a conscin reprimida; a conscin la-

vada cerebralmente; a vítima; a personalidade forte; a conscin supersoldado; a conscin lúcida;  

a isca humana lúcida; a dupla evolutiva; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclo-

pedista. 

 

Masculinologia: o genocida; o terrorista; o torturador; o carrasco; o tirano; o assassino; 

o autocrata; o mafioso; o homicida; o ditador; o sociopata; o bárbaro; o destruidor de vidas; o se-

nhor da guerra; o homem bomba; o soldado; o supersoldado; o robô humano; o subordinado; o es-

cravo; o algoz; os encolhedores de cérebros; os guias desorientadores; o sniper; o acoplamentista; 

o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o ex-belicista; o autorreedu-

cador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; 

o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o conciliador pa-

radireitólogo. 

 

Femininologia: a genocida; a terrorista; a torturadora; a carrasca; a tirana; a assassina;  

a autocrata; a mafiosa; a homicida; a ditadora; a sociopata; a bárbara; a destruidora de vidas; a se-

nhora da guerra; a mulher bomba; a soldada; a supersoldada; a robô humana; a subordinada; a es-

crava; a algoz; as encolhedoras de cérebros; as guias desorientadoras; a sniper; a acoplamentista; 

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a ex-belicista; a autorreeduca-

dora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; 

a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a conciliadora pa-

radireitóloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens bellicus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens an-

ticosmoethicus; Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens indefensabilis; o Homo sapiens etno-

phobicus; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Homem sapiens paradireitologus; o Homo sapiens 

lucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dogmatismo militar enraizado = a doutrina bélica fixada e aplicada com 

dedicação incessante; dogmatismo militar superficial = a doutrina bélica aplicada de modo even-

tual e ocasional, fruto de contaminação de holopensene do momento. 

 

Culturologia: a cultura da guerra; a cultura do intervencionismo; a cultura da irrefle-

xão; a cultura da opressão; a cultura da violência; a cultura do belicismo; a cultura dogmática;  

a cultura da ignorância; a cultura do autoritarismo; a cultura de paz; a opção pela cultura da 

refutação; a descoberta da cultura da Cosmoética. 

 

Compreensão. Não há evolução sem esforço, autoconhecimento, estudo, autenfrenta-

mentos e superação das crises de crescimento. Até a consciência mais assediadora satura de toda 

a improdutividade dos esforços anticosmoéticos beligerantes em algum momento evolutivo, re-

conhecendo a estagnação da patologia e percebendo a necessidade de mudar, reciclar e retratar-se. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, eis, em ordem alfabética, 7 compor-

tamentos redutores do autodiscernimento característicos da conscin dogmática militar a serem su-

perados, prevenidos e evitados conforme os respectivos contrapontos de comportamentos dese-

jáveis: 

1.  Acriticismo: o desenvolvimento da postura de avaliação, exame, investigação, juízo 

acurado, auto e heterocrítica dos fatos e parafatos com base em juízo de valor e senso crítico. 

2.  Conflituosidade: a busca pela harmonização, pacificação, afinidade, entendimento, 

conciliação entre as partes. 

3.  Crueldade: a benevolência na prática, cordialidade, generosidade. 

4.  Dogmatismo: a refutação de ideias, pensamentos, atitudes e condutas às condições de 

verdades absolutas. 

5.  Doutrinação: a informação isenta, antiinculcação, antipersuasão e universalista. 

6.  Radicalismo: a moderação, temperança, flexibilidade, comedimento, prudência nos 

atos, palavras, relações e atitudes independentemente das circunstâncias. 

7.  Truculência: a educação, civilidade, fraternismo para cada ação e reação durante  

o exercício da convivialidade. 

 

Autovigilanciologia. Conforme a Autopesquisologia, eis 11 condutas, em ordem alfabé-

tica, a serem observadas pelas consciências identificadas com o dogmatismo militar durante  

o processo de superação dos gargalos evolutivos: 

01.  Acurácia: a distinção do essencial e do dispensável. 

02.  Autopesquisa: o estudo aprofundado, sincero e participativo de si mesmo. 

03.  Comprometimento: a busca incessante da autevolução. 

04.  Comunicação: a autêntica, esclarecedora e livre de inculcações. 

05.  Continuísmo: a persistência e a disciplina autocosmoética. 

06.  Cosmoética: a autoincorruptibilidade quanto à manifestação integral. 

07.  Descondicionamento: a reciclagem dos traços dogmáticos, repressores e belicistas. 

08.  Introspecção: o recolhimento íntimo reflexivo. 

09.  Lisura: o fortalecimento e qualificação cosmoética das intenções. 

10.  Pensenização: a revisão de crenças e valores com refutações antidogmáticas. 

11.  Posicionamento pessoal: o exercício do autoposicionamento crítico cosmoético. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o dogmatismo militar, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afronta:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alforria  da  dogmática  religiosa:  Liberaciologia;  Homeostático. 

03.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Antiestigma  mentalsomático:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

05.  Autogestão  antidogmática:  Descrenciologia;  Homeostático. 

06.  Autorretratação  do  abuso  de  poder:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

07.  Autossuperação  da  robéxis: Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Belicismo  religioso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Defesa  indefensável:  Contradiciologia;  Nosográfico. 

10.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

11.  Genocídio:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

12.  Linguagem  dogmática:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

13.  Perspicácia  estratégica:  Autopesquisologia; Neutro. 

14.  Temperamento  belicista:  Temperamentologia;  Nosográfico. 

15.  Temperamento  pacífico:  Temperamentologia;  Homeostático. 

 

O  DOGMATISMO  MILITAR  ACARRETA  PROFUNDAS  FISSU-
RAS  IDEATIVAS  E  EMOCIONAIS  NA  CONSCIÊNCIA  A SE-

REM  SUPERADAS  PELO  DESENVOLVIMENTO  DE  DISCER-
NIMENTO,  CRITICIDADE,  FRATERNISMO  E  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou em si traços da postura dogmática 

militar? No teste de avaliação pessoal de 1 a 5, qual o grau de belicismo ainda incidente sobre 

você? 
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R. L. F. 
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D O M I N Â N C I A    E N E R G É T I C A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dominância energética é o ato ou efeito de a consciência, intra ou extra-

física, dominar, influenciar ou contagiar locais, objetos, pessoas ou seres vivos em geral, com as 

próprias energias conscienciais, deixando rastro holopensênico de teor hígido ou patológico.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo dominância provém do idioma Francês, dominance, “fato de domi-

nar; de exercer um poder soberano”. Surgiu no Século XV. A palavra energética procede do idi-

oma Grego, energetikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Preponderância energética. 02.  Ascendência energética. 03.  Sobre-

pujança energética. 04.  Impregnação do padrão energético. 05.  Prevalência energética. 06.  So-

breposição energética. 07.  Imposição pelas energias. 08.  Contágio pela energosfera pessoal. 09.  

Influência energética. 10.  Predominância energética. 

Neologia. As 3 expressões compostas dominância energética, dominância energética 

mínima e dominância energética máxima são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Subjugação energética. 2.  Submissão energética. 3.  Subordinação 

energética. 4.  Manutenção do padrão energético preexistente. 5.  Blindagem energética. 6.  Prote-

ção energética.   

Estrangeirismologia: o strong profile; as performances energéticas da consciência;  

a força presencial exercida no hic et nunc. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento energético. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; a marca impressiva do ho-

lopensene pessoal deixada nos locais e objetos; a qualificação da energia pelo materpensene pes-

soal; o holopensene pessoal preponderando sobre outros holopensenes; o holopensene do poder; 

os holopensenes grupais impregnando padrões energéticos característicos; o holopensene da me-

diocridade; o holopensense das consciências patológicas; os patopensenes; a patopensenidade; os 

pensenes anticosmoéticos; a retilinearidade pensênica e autodiscernimento pessoal nas manifesta-

ções energossomáticas; o holopensene das consciências hígidas; o holopensene assistencial; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; a delimitação 

dos locais extrafísicos e das comunexes avançadas pelo padrão holopensênico; os parapensenes;  

a parapensenidade; o holopensene dos Serenões.  

 

Fatologia: a capacidade de discriminação do percentual de higidez e / ou de patologia 

predominante em cada ambiente; a instabilidade emocional da consciência afetando o entorno; as 

carências afetivas e o comocionalismo contagiando as relações interpessoais; o medo e a insegu-

rança favorecendo a dominação energética de outrem; o constrangimento consciencial provocado 

pela dominância energética anticosmoética; as guerras e o processo bélico contaminando negati-

vamente os respectivos locais; os ambientes degradados; a delimitação dos locais intrafísicos pela 

utilização e padrão das energias; as sobrecargas emocionais e mentais gerando desequilíbrios nas 

relações de indivíduos e grupos por falta de controle energético; a retroalimentação de determina-

do padrão potencializando as energias de igual teor; os ambientes hígidos; a marca da interassis-

tência; a saúde e bem-estar mantidos pelo padrão predominantemente hígido das transmissões 

energéticas; a idolatria; a gurulatria; os pseudopoderes provenientes dos amuletos e talismãs;  

a dominância do exemplarismo pessoal fixado nas energias ajudando a promover reciclagens em 
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todo momento e onde está; a autoridade moral, percebida através das energias, em função do ní-

vel evolutivo da consciência.  

 

Parafatologia: a dominância energética; a inevitabilidade de se colocar as energias pes-

soais nas automanifestações; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal podendo intensificar a dominância energosférica; a força da 

vontade enquanto elemento indispensável no desenvolvimento e domínio das energias; a preva-

lência de determinado padrão energético momentâneo; o autequilíbrio energético; a força presen-

cial; a predominância de determinado chacra na atuação da consciência; as manobras energéticas 

pessoais e grupais mudando padrão preexistente; a irradiação da assistência pela exteriorização 

das energias; a ectoplasmia; as trocas energéticas inevitáveis e contínuas; a doação energética in-

consciente; a vampirização energossomática; os ataques e arrastões extrafísicos; a comoção ener-

gética gerada pelas multidões influenciando comportamentos; a sedução holochacral; os rastros 

energéticos multimilenares enraizados em locais e objetos; os ambientes doadores de energia;  

a energia ociosa; a influência energética da Baratrosfera; os ambientes carentes e absorvedores de 

energia; a blindagem energética dos ambientes; a qualidade da energia do quarto de dormir; os 

bagulhos energéticos dificultando a manutenção da higidez do ambiente; a memória energética fi-

xada nas paredes e nos objetos; a energia dos objetos e ambientes influenciando o humor e as de-

cisões das consciências; as rebarbas energéticas provenientes da vizinhança; o encapsulamento 

promovido pela consciência capaz de dominar as energias; a refratariedade energética; a inacessi-

bilidade energética; a criação de bolhas energéticas extrafísicas; a prática da tenepes ajudando na 

limpeza energética; a ofiex; os limites interdimensionais definidos pelos padrões de frequência da 

energia; a influência das energias gravitantes; a qualidade das energias imanentes; o patrocínio do 

autobanho energossomático; os ambientes extrafísicos de assistência; a influência da Central Ex-

trafísica de Energias (CEE); o poder de irradiação energética; a sustentabilidade energética man-

tida nas confrontações e resgates extrafísicos; a ascendência do padrão energético das comunexes 

mais evoluídas; a melhoria pessoal consequente da influência energética de consciências mais 

evoluídas; a reurbex promovida pelo Serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das forças energéticas da grupalidade; o sinergismo re-

sultante da atividade energética das consciências mais evoluídas; o sinergismo CEE–potência 

energética consciencial; o sinergismo da energização a 3 (amparador extrafísico–assistente hu-

mano–consciência assistida); o sinergismo domínio energético–força presencial; o sinergismo 

Extrafisicologia-Intrafisicologia; o sinergismo qualidade da intenção–qualidade da energia. 

Principiologia: o princípio "quem tem mais energia domina quem tem menos" nas inte-

rações interconscienciais; o princípio das trocas energéticas inevitáveis nas interações; o princí-

pio de a energia não mentir; o princípio da unicidade consciencial sendo fator determinante da 

singularidade energética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria das vivências energéticas. 

Tecnologia: a técnica da chuveirada hidromagnética ajudando na desintoxicação ener-

gética; as técnicas de mobilização das energias conscienciais; a técnica do arco voltaico crânio-

chacral; a técnica da megaeuforização; a técnica da desassedialidade direta; a técnica da para-

assepsia antecipada. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto oportunidade de melhoria 

do domínio energético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o labo-

ratório conscienciológico da desperticidade. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; 

o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito cascata das energizações; o efeito das energias conscienciais sobre 

a Natureza; o efeito da autopensenização anticosmoética colaborando na geração e manutenção 

de bloqueios energossomáticos; o efeito instantâneo do trabalho com energias. 

Neossinapsologia: as neossinapses das parapercepções criadas no cérebro a cada resso-

ma; as neossinapses consequentes das mobilizações básicas de energias (MBEs). 

Ciclologia: o ciclo de retroalimentações pensênicas reforçando a dominância de padrões 

preexistentes. 

Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio consciência dominante–cons-

ciência dominada; o binômio assim-desassim; o binômio EV–desintoxicação energética; o binô-

mio assepsia energética–qualidade da assistência.  

Interaciologia: a interação paracérebro-cérebro; a interação domínio energético–Cos-

moética. 

Trinomiologia: o trinômio sinalética energética–autodefesa energética–domínio ener-

gético. 

Polinomiologia: o polinômio vontade–domínio energético–exemplarismo pessoal–força 

presencial. 

Antagonismologia: o antagonismo dominância energética cosmoética (assistencialida-

de) / dominância energética anticosmoética (poder e subjugação); o antagonismo energia consci-

encial ativa / energia consciencial passiva; o antagonismo energia consciencial atacante / ener-

gia consciencial defensiva; o antagonismo entropia energética / entalpia energética; o antagonis-

mo consciência ausente–energia presente / consciência presente–energia ausente. 

Paradoxologia: o paradoxo da isca lúcida assistencial; o paradoxo de quanto mais su-

til, mais potente e dominante poder ser a energia. 

Legislogia: a lei do contágio energético dos holopensenes; a lei da atração dos afins; as 

leis da energossomática. 

Mitologia: o mito da neutralidade da intenção; o mito da neutralidade energética. 

Holotecologia: a energoteca; a fenomenoteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; 

a experimentoteca; a energossomatoteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Fenomenologia; 

a Pensenologia; a Lucidologia; a Intencionologia; a Criteriologia; a Interprisiologia; a Paraprofila-

xiologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Paradireitologia; a Assistenciologia; a Tene-

pessologia; a Ofiexologia; a Autovoliciologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador; o atacadista consciencial; o autodeci-

sor; o comunicólogo; o conscienciólogo; a consciência volitiva; o consciencioterapeuta; o desper-

to; o energizador; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o pa-

rapercepciologista; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora; a atacadista consciencial; a autodeciso-

ra; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciência volitiva; a consciencioterapeuta; a desperta; 

a energizadora; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapi-

ens energovibratorius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens desassediator; o Ho-
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mo sapiens dominator; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens negligens; o Homo sapi-

ens genuflexus; o Homo sapiens vulgaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dominância energética mínima = a geradora de alterações quase imper-

ceptíveis nas energias dos locais, objetos, pessoas ou seres vivos em geral; dominância energética 

máxima = a promotora de substancial mudança no teor das energias dos locais, objetos, pessoas 

ou seres vivos em geral, perceptível intra e extrafisicamente. 

 

Culturologia: a cultura da energossomática; a cultura da dominância energética.  

 

Caracterologia. Com base na Energossomatologia, eis, em ordem alfabética, 4 tipos de 

ocorrências advindas da análise da dominância nas interações energéticas e respectivos efeitos:  

1.  Evocação: a energia emitida pela consciência atinge o alvo instantaneamente, não so-

frendo interferências de tempo e espaço.  

2.  Hierarquia: multidimensionalmente, o gabarito das consciências mais evoluídas se 

reflete diretamente na capacidade de dominância energética cosmoética, de maneira inescondível. 

3.  Lucidez: a dominância energética pode acontecer de modo intencional e consciente 

ou natural e inconsciente. 

4.  Percepção: as influências energéticas acontecem, independente das consciências en-

volvidas perceberem ou não. 

 

Autesforço. De acordo com a Experimentologia, o desenvolvimento energossomático 

exige dedicação e continuísmo nas práticas energéticas, tal qual o atleta somático necessita de 

exercícios para se manter em boa forma, independentemente do potencial adquirido.  

 

Aferição. Eis, em ordem alfabética, 11 dicas capazes de auxiliar na determinação do ní-

vel de dominância energética cosmoética pessoal no atual momento evolutivo: 

01.  Agilidade: a rapidez de resposta às parapercepções provenientes das sinaléticas 

energéticas parapsíquicas pessoais, quando necessária.  

02.  Competência: a força presencial capaz de sustentar os campos energéticos sem os-

cilações comprometedoras do trabalho assumido. 

03.  Continuísmo: a sustentabilidade energética diuturna.  

04.  Controle: a capacidade de promover blindagens e encapsulamentos, quando neces-

sários. 

05.  Desenvoltura: a capacidade de movimentar as energias sem maiores dificuldades 

em qualquer contexto, independentemente das interferências dos holopensenses, ambientes ou 

consciências ao redor. 

06.  Desintoxicação: o poder de fazer desassimilações energéticas (desassim) eliminan-

do intoxicações e rebarbas provocadas pelas interações energéticas, através da vontade, sem de-

mora.  

07.  Disponibilidade: a manutenção da prontidão assistencial a qualquer momento devi-

do ao energossoma mantido em boa forma. 

08.  Higidez: a manutenção da homeostase holossomática. 

09.  Resultado: a relação de confiança ininterrupta depositada pelas consciências ampa-

radoras e afins, de modo a manter apoio e suporte nos trabalhos de interassistência. 

10.  Saldo: o rastro energético satisfatório, cosmoético e interassistencial, consequente 

das interações entre locais, objetos, pessoas ou seres vivos em geral. 

11.  Tara parapsíquica: o nível de suportabilidade energética pessoal nas iscagens in-

terconscienciais sem obnubilação e / ou piora do humor. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dominância energética, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático.  

03.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Força  parapresencial:  Parapresenciologia;  Neutro. 

10.  Fulguração  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

12.  Onicompetência  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Postura  energética  profilática:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

14.  Teto  da  autocompetência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  DESENVOLVIMENTO  DA  DOMINÂNCIA  ENERGÉTICA  

COSMOÉTICA  É  CONDIÇÃO  INDISPENSÁVEL  PARA  A  EVO-
LUÇÃO  DE  QUALQUER  CONSCIÊNCIA  E  FUNDAMENTAL  

NA  QUALIFICAÇÃO  DA  INTERASSISTÊNCIA  EFICAZ. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já consegue aferir o nível de dominância energé-

tica pessoal? Vem empregando recursos para analisar os efeitos resultantes da autopresença ener-

gética ao entrar em contato com locais, objetos, pessoas ou seres vivos em geral?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores 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 303 a 309, 497 a 499, 575  

a 600, 663 a 665, 695 e 701 a 714. 
 

M. R. V. 
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D O M Í N I O    C O G N I T I V O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O domínio cognitivo é a posse plena, o assenhoramento tranquilo, a pro-

priedade soberana ou a dominação satisfatória de determinada linha de conhecimento seguro, pro-

fundo, teático e específico, por parte da conscin lúcida, traquejada, veterana, erudita. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo domínio provém do idioma Latim, dominium, “domínio; proprieda-

de; senhorio”, ligado a dominus, “senhor de; dono; proprietário; possuidor; chefe; soberano; árbi-

tro”, derivado de domus, “casa; morada; habitação; família; pátria”. Surgiu no Século XV. O vo-

cábulo cognitivo deriva também do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir 

conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apare-

ceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Autodomínio cognitivo. 02.  Domínio da cognição. 03.  Domínio do 

conhecimento. 04.  Dominação cognitiva. 05.  Supremacia cognitiva. 06.  Sabedoria especializa-

da. 07.  Superdotação autocognitiva. 08.  Superdotação intelectiva. 09.  Auterudição especializa-

da. 10.  Sapiência multidimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo domínio: 

autodomínio; dominação; dominada; dominado; dominador; dominadora; dominância; domi-

nante; dominar; dominativa; dominativo; dominável; dominiosa; dominioso; predominação; pre-

dominador; predominadora; predominância; predominante; predominar; predomínio. 

Neologia. As 4 expressões compostas domínio cognitivo, domínio cognitivo aquisitivo, 

domínio cognitivo executivo e domínio cognitivo distributivo são neologismos técnicos da Auto-

cogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Apedeutismo; analfabetismo. 02.  Iliteracia pessoal. 03.  Inscícia; 

necedade. 04.  Anticognição; antipatia cognitiva; bisonharia. 05.  Preguiça investigativa. 06.  Au-

toignorância;  Ignorantismo. 07.  Inapreensibilidade. 08.  Infradotalidade intelectual; obtusidade 

pessoal. 09.  Insciência multidimensional; subcerebralidade. 10.  Autodespriorização cognitiva; 

viciação ideativa. 

Estrangeirismologia: o Cognitarium; o curriculum vitae magnum da pessoa; o strong 

profile cognitivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cognição autevolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognicibilidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os me-

gapensenes; a megapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os autopensenes 

paragenéticos. 

 

Fatologia: o domínio cognitivo; a posse pessoal do conhecimento; a dominação satisfa-

tória da cognição; a especialização da pessoa; o traquejo teático em certa linha de conhecimento; 

o reconhecimento geral da autocognição da conscin; a condição pacífica da intelecção especiali-

zada da personalidade; a escolha do domínio cognitivo; o corpo de ideias prioritárias; a marca do 

domínio cognitivo na imagem pública da pessoa; as ideias inatas sadias; a hiperacuidade; a holo-

maturidade; o taquipsiquismo cosmoético; o dicionário cerebral, analógico, poliglótico, especiali-

zado; a responsabilidade do autoconhecimento; o conhecimento sepultado no egão; o conheci-

mento exposto para o Cosmos; o emprego cosmoético do autodomínio cognitivo; a obrigação de 

se repartir o conhecimento recebido na programação existencial (proéxis) pessoal; o imperativo 
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da retribuição proexológica; a distribuição da autocognição para a Humanidade; o reconhecimen-

to da urgência e prioridade da assistência esclarecedora, intelectiva, interconsciencial; a troca em 

miúdos da inteligência evolutiva (IE) na comunicação para os interessados na Evoluciologia; o al-

to nível pessoal de recuperação dos cons magnos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética, parapsíquica, pessoal, teática; a cognição teática da Paradireitologia; a distribuição da au-

tocognição parapsíquica para as parapopulações das Sociexes; a condição de autencapsulamento 

defensivo do ser desperto; a autodesperticidade teática vivenciada, em si; o entesouramento im-

perdível da autocognição para as próximas vidas humanas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo potente energia consciencial–autoparapsiquismo; o si-

nergismo erudição humana–erudição parapsíquica. 

Principiologia: o princípio da cognição evolutiva; o princípio evolutivo fundamental do 

domínio das ECs; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática do autodidatismo ininterrupto; a teoria da legítima de-

fesa na Paradireitologia. 

Tecnologia: as técnicas parapsíquicas do EV e do arco voltaico craniochacral; as abor-

dagens técnicas especializadas de amplo espectro. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evo-

lutiva Pessoal (FEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas. 

Efeitologia: o efeito imediato da atuação das ECs; o efeito halo da cultura universa-

lista. 

Neossinapsologia: as neossinapses prioritárias. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo, energético, interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal. 

Binomiologia: o binômio consciência lúcida–energias conscienciais. 

Interaciologia: a interação autocognição prioritária–Energossomatologia; a interação 

Orismologia-Conscienciologia. 

Crescendologia: o crescendo Ciência-Paraciência; o crescendo assim-desassim cos-

moético; o crescendo especialismo-generalismo. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Antagonismologia: o antagonismo autodesassédio / autassédio consciencial; o antago-

nismo erudição / apedeutismo. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a mentalsomatocra-

cia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da educação evolutiva permanente. 

Filiologia: a energofilia; a neofilia; a mnemofilia. 

Fobiologia: a gnosiofobia; a epistemofobia; a intelectofobia; a bibliofobia; a filosofofo-

bia; a culturofobia; a leiturofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a bibliomania. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicote-

ca; a encicloteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; 

a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Paracere-

brologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Mecenas da distribuição da megacognição priori-

tária. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 dominator; o Homo sapiens cognodominator; o Homo 

sapiens eruditus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: domínio cognitivo aquisitivo = quando ainda egocêntrico, mais teórico  

e fechado na própria conscin; domínio cognitivo executivo = quando profissional, com foco na so-

brevivência humana; domínio cognitivo distributivo = quando universalista, teático, próprio da 

pessoa autoconsciente da interassistencialidade cosmoética. 

 

Culturologia: a cultura da Erudiciologia Evolutiva; a cultura da parapolimatia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o domínio cognitivo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

04.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 
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10.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

12.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  DEMONSTRA  LUCIDEZ 

MAIOR  QUANDO  ABRAÇA  A  CONQUISTA  DE  DETERMINA- 
DO  CONHECIMENTO  ESPECIALIZADO  RELATIVO  À  EVO- 

LUÇÃO  CONSCIENCIAL,  COSMOÉTICA,  PRIORITÁRIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se interessa pela autocognição e já domina espe-

cializadamente algum departamento do conhecimento? Em qual área intelectiva? 
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D O M Í N I O    P E S S O A L  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O domínio pessoal é a direção, governo e controle das próprias ações por 

parte da consciência em relação às realidades do Cosmos, forças da Natureza, autopensenizações, 

emoções, energias conscienciais, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos, demonstrando co-

nhecimento seguro, profundo e cosmoético do assunto, holopensene ou território na dimensão 

existencial na qual se manifesta no momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo domínio provém do idioma Latim, dominium, “domínio; proprieda-

de; senhorio”, conexo a dominus, “senhor de; dono; proprietário; possuidor; chefe; soberano; ár-

bitro”, derivado de domus, “casa; morada; habitação; família; pátria”. Surgiu no Século XV.  

A palavra pessoal procede do mesmo idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Sé- 

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Autodomínio. 2.  Domínio intraconsciencial. 3.  Domínio dos auto-

desempenhos. 

Neologia. As duas expressões compostas domínio pessoal restrito e domínio pessoal am-

plo são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Sujeição às conjunturas. 2.  Heterodomínio. 3.  Condomínio. 

Estrangeirismologia: a condição do ranking em determinada conquista pessoal; a con-

dição técnica ou profissional do expert; o Cognitarium; o curriculum vitae magnum da pessoa;  

o strong profile cognitivo; o will power; a expertise; o high level of selfperformance fixado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade sobre o emprego pessoal das realidades e forças do Cosmos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os parapensenes; a parapenseni-

dade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade;  

a autopensenização especializada; a construção do holopensene propício às automanifestações;  

o holopensene favorável ao autodomínio holossomático; as formas e as retrofôrmas holopensêni-

cas potencializadoras da autexpressão. 

 

Fatologia: o domínio pessoal; a pessoa valendo o próprio domínio da realidade; a pessoa 

quando recebe copiosos bens e não domina a capacidade de administração, acaba fracassando, 

queimando o patrimônio; a conscin quando dispondo de amplas possibilidades de conhecimento  

sem dominar a capacidade de assimilação do estudo, desperdiça a oportunidade evolutiva; a me-

gaqualidade mais relevante da estrutura do domínio pessoal é a naturalidade fraterna da conquista 

cognitiva distribuída, sem arrogância, pela conscin lúcida, no âmbito das tarefas do esclarecimen-

to (tares); o ato cosmoético de dispor livremente de si e das posses do universo pessoal; o ato an-

ticosmoético de manipular consciências buscando expandir espuriamente os domínios pessoais;  

a destituição do domínio político hegemônico das dinastias ancestrais pela omnidemocratização 

no futuro Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a impregnação das próprias ECs nos campos de atuação pessoal;  

a zona de influência da psicosfera pessoal; a higienização objetal e ambiental de ECs gravitantes 

doentias; a instância assistencial personalíssima da ofiex pessoal; a avaliação psicométrica de 
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objetos e ambientes identificando os domínios alheios; o contato com os retrodomínios pessoais 

incitando às retrocognições. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autovolição-autodeterminação-autoconfiança; o siner-

gismo do entrosamento cosmoético da vida íntima com a existência pragmática. 

Principiologia: o princípio evolutivo fundamental do domínio das ECs; o princípio da 

descrença; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da eliminação 

do retrabalho de reconquista do ganho evolutivo perdido; o princípio da supremacia da cons-

ciência sobre si mesma. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) delimitando a alçada do poderio 

pessoal. 

Tecnologia: a técnica da distribuição do domínio pessoal estruturando a essência da 

Serenologia; o domínio técnico das injunções existenciais; o traquejo nas técnicas paradiplomá-

ticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Intrafisico-

logia. 

Efeitologia: os efeitos do antibagulhismo na potencialização da esfera de ação pessoal; 

os efeitos do domínio holopensênico na hiperacuidade quanto às interferências externas; os 

efeitos do domínio autoconsciente de si e dos contextos existenciais na conquista e manutenção 

da autodesperticidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses autoconscienciométricas; as neossinapses de autor-

ganização e sistematização das realidades circundantes. 

Ciclologia: o ciclo inevitável apego-desapego. 

Enumerologia: o corpo humano; a psicosfera pessoal; a residência própria; o automóvel 

particular; a mesa de trabalho individualizada; o pé-de-meia privativo; o patrimônio exclusivo. 

Binomiologia: o binômio autocontrole intraconsciencial–jogo de cintura existencial. 

Interaciologia: a interação positiva domínio pessoal–aporte proexológico; a interação 

autodomínio intraconsciencial (foro íntimo)–heterodomínio extraconsciencial (parajurisdições 

geopolíticas). 

Crescendologia: o crescendo no domínio cognitivo das realidades planetárias até a tri-

tanatose. 

Trinomiologia: o trinômio holomaturológico domínio cerebelar–domínio bioenergé-

tico–domínio mentalsomático; o trinômio superdotalizante domínio comunicativo–domínio inte-

lectual–domínio parapsíquico. 

Antagonismologia: o antagonismo domínio pleno / domínio parcial; o antagonismo do-

mínio vitalício / domínio temporal; o antagonismo domínio expansível / domínio restrito; o anta-

gonismo domínio teático / domínio teórico; o antagonismo domínio eficiente / domínio ineficaz;  

o antagonismo domínio intelectual / domínio emocional; o antagonismo autodomínio / autossub-

missão. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência autassediada abdicar do próprio domínio 

ao subjugar-se passivamente às heterassedialidades de qualquer espécie. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a mentalsomatocra-

cia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na conservação e ampliação das autoconquistas; a lei 

da educação evolutiva permanente; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a energofilia; a neofilia; a laborfilia. 

Sindromologia: a autescravização às lavagens paracerebrais remotas perpetuada na sín-

drome da autovitimização. 
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Mitologia: o mito do domínio interconsciencial absoluto; o mito delirante do controle 

universal. 

Holotecologia: a cognoteca; a energeticoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a lexicote-

ca; a encicloteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autocogniciologia; a Autevolu-

ciologia; a Holossomatologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia;  

a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens maxiconquistator; o Homo 

sapiens proexologus; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens eruditus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: domínio pessoal restrito = a condição da criança; domínio pessoal amplo 

= a condição da conscin lúcida adulta. 

 

Culturologia: a cultura do conscienciograma; a cultura da Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o domínio pessoal, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 
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03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Autodomínio  da  conquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

13.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Maxiconquista  atual:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

 

A  VERDADEIRA  MATURIDADE  DA  CONSCIÊNCIA  É  O  DO- 
MÍNIO  PESSOAL  DA  REALIDADE  EVOLUTIVA,  SEJAM  TO-
DAS  AS  ENERGIAS  CONSCIENCIAIS,  ALGUMA  AUTOCO-

GNIÇÃO  INDISPENSÁVEL,  CERTO  OBJETO  OU  UTILIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive satisfeito com o domínio pessoal das reali-

dades com as quais evolui? Quais domínios mais fazem falta a você? 
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D O S A G E M  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dosagem é a ação de medir certa atitude, comportamento ou palavras fa-

ladas a fim de controlar os efeitos das manifestações pensênicas da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo dosagem vem do idioma Grego, dósis, “ação de dar; o que se dá; 

porção”. Surgiu em 1881. 

Sinonimologia: 1.  Doseamento. 2.  Dosificação. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo dose: dosa-

gem; dosar; dosável; doseamento; dosear; dosificação; dosificar; Dosimetria; dosimétrica; dosi-

métrico; dosímetro; minidosagem; maxidosagem; megadosagem; superdosagem; superdose. 

Neologia. Os 3 vocábulos minidosagem, maxidosagem e megadosagem são neologismos 

técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Superdosagem. 2.  Superdose.  3.  Overdose. 

Estrangeirismologia: o workaholism; a overdose. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento dos limites. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a autopensenidade racional; a antipensenidade; os contrapensenes. 

 

Fatologia: a dosagem; a dosagem lógica; a dosagem cosmoética; a dosagem assistencial; 

a dose; a divisão em doses; o dosímetro; a meia dose; a superdose; o quinhão; a porção; a ração;  

a dosificação estilística; o bom senso; o autodiscernimento; o respeito aos limites das pessoas; a do-

sagem da tacon; a dosagem da tares; a autocrítica; a dosagem das palavras; o autocomedimento;  

a concisão; o circunlóquio; o gongorismo; a dosagem das ideias da exposição; a falta de limites;  

a omissuper. 

 

Parafatologia: a dosagem das energias conscienciais (ECs) exteriorizadas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio Oratória-Retórica-Eloquência; o trinômio Conscienciologia- 

-Conscienciometrologia-Consciencioterapia. 

Politicologia: a autocracia; a egocracia; a tecnocracia; a teocracia. 

Filiologia: a hedonofilia, a dosagem do boavidismo. 

Fobiologia: a disciplinofobia. 

Maniologia: a citomania; a fagomania; a chocolatomania; a logomania; a glossomania;  

a videomania. 

Holotecologia: a mensuroteca; a matematicoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia; a Dosi-

metria; a Criteriologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Estilística; a Refutaciologia;  

a Argumentologia; a Terapeuticologia. 
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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 semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; a falta de dosagem das palavras do ditador cubano Fidel Castro Ruz (1926–), com 

longos discursos de até 9 horas de duração; o homem workaholic. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 mulher workaholic. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sa-

piens intrarticulator; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidosagem = a dosagem dos lateropensenes na retilinearidade da auto-

pensenização; maxidosagem = a dosagem dos contrapensenes nas refutações; megadosagem =  

a dosagem dos autopensenes, predominantemente no pen, na vida intrafísica. 

 

Taxologia. Dentro do universo da Somatologia, a dosagem se impõe demonstrando as 

faltas e os excessos em relação à vitalidade e saúde do corpo humano, acarretando a doença, por 

exemplo: 

1.  Anorexia: a falta de alimentos; a drunkorexia. 

2.  Bulimia: o excesso de alimentos. 

3.  Sedentarismo: a falta de exercícios. 

4.  Vigorexia: o excesso de exercícios. 

 

Tipologia. Com base na Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 ti-

pos de doses: 

01.  Dose acumulada. 

02.  Dose cavalar. 

03.  Dose diária. 

04.  Dose dupla. 

05.  Dose exata. 

06.  Dose excessiva. 
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07.  Dose honesta. 

08.  Dose justa. 

09.  Dose letal. 

10.  Dose limite. 

11.  Dose máxima. 

12.  Dose mínima. 

13.  Dose múltipla. 

14.  Dose necessária. 

15.  Dose para elefante. 

16.  Dose para leão. 

17.  Dose quádrupla. 

18.  Dose tóxica. 

19.  Dose tripla. 

20.  Dose única. 

 

Caracterologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 categorias de manifestações pessoais exigindo sempre a aplicação da dosagem ponderada, 

inteligente e cosmoética por parte da conscin lúcida: 

01.  Dosagem da autodisponibilidade: no voluntariado e na militância. 

02.  Dosagem da redação: nos tópicos do artigo, do curso ou do tratado. 

03.  Dosagem das asserções: na polêmica, na réplica, na tréplica. 

04.  Dosagem das palavras: na eloquência, na oratória, na retórica. 

05.  Dosagem das posturas: nos comportamentos, nas exemplificações. 

06.  Dosagem da verpon: de acordo com o interlocutor, homem ou mulher, criança ou 

adulto, pessoa sadia ou enferma, respeitando os limites da individualidade, sem gerar estupros 

evolutivos. 

07.  Dosagem dos recursos disponíveis: nas áreas econômicas, alimentares e nos arti-

gos de uso pessoal. 

08.  Dosagem na Conscienciologia: na Conscienciometrologia, na Consciencioterapia. 

09.  Dosagem nas manifestações pensênicas: na geração de pensenes sadios, evoluti-

vos, policármicos. 

10.  Dosagem no emprego do soma: do podossoma, do sexossoma, do gastrossoma, do 

cardiossoma, do laringossoma. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, o ato mais inteligente de ajudar 

às pessoas é evitar falar demais dosando as palavras para a realização necessária e útil. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dosagem, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Dardanologia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

05.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Medicamento:  Paraterapeuticologia;  Neutro. 

09.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 
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11.  Superexatidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  DOSAGEM  CORRETA  É  O  RECURSO  INTELIGENTE 
DE  EQUILÍBRIO  NO  DESENVOLVIMENTO  DA  EVOLUÇÃO  

CONSCIENCIAL,  SENDO  INDISPENSÁVEL  PARA  TODAS  AS  

CONSCIÊNCIAS  SEM  DISTINÇÃO  DO  NÍVEL  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Você é ponderado e comedido na dosagem das próprias manifestações 

pensênicas? O entusiasmo ou o ansiosismo ainda fazem você errar na dosagem das coisas? 
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D O S I F I C A Ç Ã O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dosificação interassistencial é o ato ou efeito de a consciência, intra ou 

extrafísica, ministrar a assistência na dose adequada à necessidade e às possibilidades do assis- 

tido. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo dosificar vem do idioma Grego, dósis, “o ato de dar; o que se dá; 

porção, quantidade”. Surgiu no Século XIX. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no 

interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, as-

sistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou ad-

sistere, “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.  Abordagem assertiva interassistencial. 2.  Dose interassistencial ajus-

tada. 3.  Dose assistencial apropriada. 4.  Medicamento interassistencial personalizado. 5.  Trata-

mento evolutivo adequado. 6.  Doseamento interassistencial ajustado. 

Neologia. As 3 expressões compostas dosificação interassistencial, dosificação interas-

sistencial eventual e dosificação interassistencial sistemática são neologismos técnicos da Intera-

sistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Dosagem interassistencial inadequada. 2.  Abordagem anticosmoéti-

ca. 3.  Interpelação assediadora. 4.  Comunicação inassistencial. 5.  Medicamento interassistencial 

errado. 6.  Tratamento evolutivo improfícuo. 7.  Superdosagem tarística. 8.  Estupro evolutivo. 

Estrangeirismologia: o approach interassistencial adequado; o right time evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade interassistencial pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abordagem 

precisa: exemplarismo. Dose madura: esclarecimento. 

Coloquiologia. Eis 7 expressões populares contrárias ao equilíbrio existente na dosifica-

ção interassistencial: – O ato de carregar nas tintas; o ato de errar a mão; a atitude de falar  

a verdade, doa a quem doer; o ato de errar na dose; a atitude de pegar pesado; o ato de passar 

do ponto; o ato de forçar a barra. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; a autopensenização tra-

forista; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o ato de pense-

nizar empaticamente para realizar a melhor assistência possível. 

 

Fatologia: a dosificação interassistencial; o estilo pessoal; o ato de morder e assoprar 

com discernimento; os efeitos colaterais dos erros de abordagem; os mecanismos de defesa do 

ego (MDE); a agressividade ao invés da Impactoterapia Cosmoética; a gota de adrenalina conta-

minando a assistência; a interpelação cosmoética; o taquipsiquismo; o fato de estar bem-informa-

do contribuir para seleção do melhor tratamento ao assistido; a dosagem unitária relacionada  

a cada contexto vivenciado; a associação de ideias qualificando a assistência; a abordagem ade-

quada aos conhecimentos do assistido; o respeito aos limites da assistência; a Cosmoética servin-

do de base para todas as interações conscienciais; as condutas cosmoéticas exemplares impactan-

do de modo sadio o assistido; a dosimetria da quantidade e da qualidade aplicadas à tacon e à ta-

res executadas; a observação das posturas e comportamentos propiciando a escolha das palavras 

adequadas; o ato de ser traforista em todas as abordagens conscienciais; a paciência; a precisão;  
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o silêncio; o olhar detalhista; os resultados colhidos; o histrionismo técnico; a tares personalís-

sima. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os acoplamentos 

energéticos precisos; a autoconscientização multidimensional (AM); o desenvolvimento energéti-

co-parapsíquico ampliando a lucidez nas atuações multidimensionais; a leitura holomadura dos 

fatos e parafatos contribuindo para a assertividade nas abordagens; a fluidez na relação amparador 

extrafísico–amparador intrafísico; as parapercepções; as inspirações patrocinadas pelo amparador; 

a paracompreensibilidade interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico omissão deficitária–dose inexpressiva; o si-

nergismo homeostático omissão superavitária–dose possível. 

Principiologia: o princípio de a evolução ser interassistencial; o princípio básico da 

maxifraternidade; o princípio de a inseparabilidade grupocármica; o princípio de os fatos e pa-

rafatos orientarem as abordagens assertivas; o princípio da heterocrítica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às autopreparações técni-

cas interassistenciais; o código grupal de Cosmoética (CGC) respeitando os limites evolutivos 

alheios. 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico ensinando as melhores abordagens na prá- 

tica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o labo-

ratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cons-

cienciometrologia; o Colégio Invisível da Criticologia. 

Efeitologia: o efeito de a abordagem adequada poder gerar crises existenciais evolu- 

tivas. 

Ciclologia: o ciclo leitura holossomática precisa–dose adequada–intervenção asserti-

va–resultados evolutivos. 

Enumerologia: a dose interassistencial certa na hora imprópria; a dose interassistencial 

única; a dose interassistencial fracionada; a dose interassistencial sem efeito; a intensidade do 

efeito terapêutico na dose interassistencial; a dose interassistencial esclarecedora; a resistência 

perante a dose interassistencial. 

Binomiologia: o binômio efeito terapêutico–efeito colateral; o binômio autocrítica sa-

dia–heterocrítica ponderada; o binômio empatia-assertividade. 

Interaciologia: a interação amparador-assistente-assistido. 

Crescendologia: o crescendo observação-assimilação-percepção-abordagem; o cres-

cendo tacon-tares.  

Trinomiologia: o trinômio hiperacuidade-hiperdiagnóstico-hiperterapêutica; o trinô-

mio olhar-calcular-assistir. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem estratégica / abordagem inábil. 

Paradoxologia: o paradoxo de o menos poder significar mais; o paradoxo de o mais po-

der significar o menos. 

Politicologia: a interassistenciocracia. 

Filiologia: a energofilia; a criteriofilia; a metodofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofi-

lia; a parapsicofilia; a conscienciometrofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia. 
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Sindromologia: a superação da síndrome do bonzinho; a extinção da síndrome do justi-

ceiro; a eliminação da síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a mania de se preparar indefinidamente para, posteriormente, poder assistir 

com precisão e qualidade. 

Mitologia: o mito da perfeição nas abordagens. 

Holotecologia: a assistencioteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca; a convivioteca; 

a grupocarmoteca; a cosmoeticoteca; a maturoteca.  

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Criteriologia; 

a Parapercepciologia; a Conviviologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia; 

a Argumentologia; a Holomaturologia; a Paradiplomacia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a dupla 

assistente-assistido. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o in-

termissivista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; 

o reeducador; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; 

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a in-

termissivista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; 

a reeducadora; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisado-

ra; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dosificação interassistencial eventual = quando o assistente dosa a abor-

dagem assistencial ao modo de conduta exceção, em algumas interações das quais participa; dosi-

ficação interassistencial sistemática = quando o assistente dosa a abordagem assistencial ao modo 

de conduta padrão, em todas as interações das quais participa. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistência Parapsíquica Cosmoética; a cultura da 

Conscienciometrologia. 

 

Propulsores. Eis, na ordem alfabética, 15 atitudes ou posturas cosmoéticas, passíveis de 

serem desenvolvidas ou aplicadas a partir da vontade pessoal, demonstrando inteligência evoluti-

va (IE) e favorecendo a dosificação das abordagens interassistenciais: 

01.  Antiegoísmo. Sair do próprio umbigo para olhar e ver o compassageiro evolutivo. 

02.  Assistência. Considerar-se amparador de todas as demais consciências. 

03.  Autoconscientização. Ver em cada encontro consciencial a oportunidade de assistir. 

04.  Detalhismo. Dar atenção aos detalhes, antes, durante e após cada interação. 

05.  Empatia. Respeitar os limites alheios. 

06.  Estudo. Ler, contribuindo para ampliar possibilidades interasistenciais. 

07.  Exemplarismo. Ter coerência e verbação nas ações e comportamentos praticados. 

08.  Higiene. Investir no autodiscernimento a partir da Higiene Consciencial diária. 

09.  Lucidez. Observar as sincronicidades envolvendo as pessoas à volta. 

10.  Maturidade. Enxergar os pedidos de ajuda por trás das palavras e gestuais. 
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11.  Parapsiquismo. Desenvolver o parapsiquismo a partir dos investimentos diários nos 

trabalhos energéticos. 

12.  Perspicácia. Manter-se alerta ante as necessidades evolutivas alheias. 

13.  Sinalética. Realizar anotações pró-identificação das sinaléticas energéticas pessoais. 

14.  Tenepessismo. Praticar a tenepes. 

15.  Traforismo. Observar os trafores do assistido. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, a tecnicidade perante as abordagens 

conscienciais possibilita afetar positivamente o assistido, podendo favorecer reciclagens e autocu-

ras. Eis, em ordem alfabética, 60 possibilidades de dosificação para a reflexão dos pesquisadores 

e pesquisadoras interessados em aprofundar as avaliações autoconscienciométricas: 

01.  Dosagem à brinca.  

02.  Dosagem ácida. 

03.  Dosagem açucarada. 

04.  Dosagem agressiva. 

05.  Dosagem amarga. 

06.  Dosagem amparada. 

07.  Dosagem anticosmoética. 

08.  Dosagem antipática. 

09.  Dosagem aproximada. 

10.  Dosagem assediada. 

11.  Dosagem à vera. 

12.  Dosagem confusa. 

13.  Dosagem contextual. 

14.  Dosagem cosmoética. 

15.  Dosagem criteriosa. 

16.  Dosagem curativa. 

17.  Dosagem desconcertante. 

18.  Dosagem despojada. 

19.  Dosagem diluída. 

20.  Dosagem diplomática. 

21.  Dosagem econômica. 

22.  Dosagem egoística. 

23.  Dosagem emocional. 

24.  Dosagem errada. 

25.  Dosagem evolutiva. 

26.  Dosagem familiar. 

27.  Dosagem final. 

28.  Dosagem frequente. 

29.  Dosagem genérica. 

30.  Dosagem hígida. 

31.  Dosagem homeopática. 

32.  Dosagem indignificante. 

33.  Dosagem inicial. 

34.  Dosagem interesseira. 

35.  Dosagem intermediária. 

36.  Dosagem interprisional. 

37.  Dosagem irrelevante. 

38.  Dosagem irrefletida. 

39.  Dosagem leviana. 

40.  Dosagem libertadora. 

41.  Dosagem manipuladora. 

42.  Dosagem matemática. 
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43.  Dosagem medíocre. 

44.  Dosagem objetiva. 

45.  Dosagem paliativa. 

46.  Dosagem perfeita. 

47.  Dosagem personalizada. 

48.  Dosagem profilática. 

49.  Dosagem profunda. 

50.  Dosagem prolixa. 

51.  Dosagem radical. 

52.  Dosagem recicladora. 

53.  Dosagem saudável. 

54.  Dosagem serena. 

55.  Dosagem simpática. 

56.  Dosagem subestimada. 

57.  Dosagem superestimada. 

58.  Dosagem superficial. 

59.  Dosagem taconista. 

60.  Dosagem tarística. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dosificação interassistencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  empatia-assertividade:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Dosagem:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

12.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

13.  Qualificação  da  tares:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

14.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Zona  de  desconforto:  Autocoerenciologia;  Neutro. 

 

A  DOSIFICAÇÃO  INTERASSISTENCIAL  É  CONDUTA  A  INDI-
CAR  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  E  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  

QUANTO  ÀS  RESPONSABILIDADES  INERENTES  AOS  PAR-
TICIPANTES  DOS  CURSOS  INTERMISSIVOS  AVANÇADOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, acerta mais na dosagem interassistencial ou ain-

da erra a mão? Na escala de 1 a 5, em qual nível você qualifica a tecnicidade da abordagem in-

terassistencial praticada? 

 

L. R. 
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D O U T A    I G N O R Â N C I A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A douta ignorância é a condição de quem possui real erudição sobre deter-

minada linha de conhecimento eletronótico, mas ignora inteiramente o essencial, prioritário, evo-

lutivo, cosmoético e mais permanente quanto a esta vida humana e a vida extrafísica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo douto vem do idioma Latim, doctus, “que aprendeu; que foi ins-

truído; sábio; douto”, de docere, “ensinar; instruir; mostrar”. Apareceu no Século XIV. A palavra 

ignorância deriva também do idioma Latim, ignorantia ou ignorato, “falta de conhecimento; falta 

de saber; ignorância”. Surgiu no mesmo Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Ignorância douta. 02.  Ignorância presumida. 03.  Erudição desprio-

rizada. 04.  Presunção do saber. 05.  Arrogância intelectual; atrasamento intelectivo. 06.  Pespor-

rência mentalsomática. 07.  Abecedarianismo evolutivo. 08.  Vaidade científica. 09.  Gnosofobia 

evolutiva. 10.  Inerudição evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo douto: dou-

ta; doutor; doutora; doutoraço; doutorada; doutorado; doutoral; doutoramento; doutoranda; 

doutorando; doutorar; doutor-de-raiz; doutoreca; doutoreco; doutorice; megadouto; pós-douto-

rado; pós-doutoramento; pós-doutoranda; pós-doutorando. 

Neologia. As duas expressões compostas douta ignorância mínima e douta ignorância 

máxima são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Ignorância vulgar. 02.  Erudição prioritária. 03.  Modéstia do saber.  

04.  Evolutividade pessoal. 05.  Inteligência evolutiva. 06.  Conhecença intermissiva. 07.  Erudi-

ção evolutiva. 08.  Gnosiofilia evolutiva. 09.  Adiantamento evolutivo. 10.  Autopriorização inte-

lectiva. 

Estrangeirismologia: a docta ignorantia; o savant idiot (savantismo); o maya; a coinci-

dentia oppositorum; o know-how de viver; o neomodus operandi da evolução consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto às prioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ignorância 

gera metástases? Megatrafar: douta ignorância. Dogmata: megadouto ignorante. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento prioritário quanto à evolu-

ção consciencial; os bradipensenes; a bradipensenidade; os pensenes disfuncionais do dia; o caos 

circumpensênico. 

 

Fatologia: a douta ignorância; a douta ignorância socrática; a opressão da ignorância 

douta; a ignorância de fato; a vaidade científica; a carência do conhecimento fundamental; o vício 

das pressuposições; o obscurantismo quanto ao prioritário; o analfabetismo funcional; a falta de 

conhecer o megalocus da própria existência; o apedeutismo evolutivo; a incompetência evolutiva; 

a intelijumência; a pseudossabedoria; a desinformação quanto ao fundamental; o conhecimento 

externo sem o autoconhecimento; a cognição do elétron sem a cognição de si próprio; a despriori-

zação crassa; a antiautodidaxia; a escoliose mental; a antirrazão; a ignorância cosmoética; o des-

conhecimento das causas prioritárias da interassistencialidade; a incapacidade pessoal de com-

preender o essencial; o método da busca inteligente; a sabedoria de conhecer a extensão da pró-

pria ignorância; a ignorância de desconhecer a própria ignorância básica; a desfocagem do essen-

cial; a ignorância quanto à inteligência evolutiva (IE); o autoconhecimento exaustivo; a pesquisa 
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pessoal participativa; a ocupação e ampliação correta da estrutura do cérebro; a primazia mental-

somática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a busca da sinalé-

tica energética e parapsíquica pessoal; o convite à prudência quanto à próxima dessoma pessoal;  

a bisonhice intermissiva; a imperícia multidimensional; a ignorância proexológica; o apedeutismo 

energossomático; a pluriorientação seletiva das autopercepções. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Enumerologia: a abordagem-análise; a interpretação-raciocínio; a confrontação-dis-

cussão; a refutação-fundamento; a argumentação-logicidade; a justificativa-tese; a demonstração- 

-prova. 

Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio Subcerebrologia-Parace-

rebrologia; o binômio enciclopedismo-pancognição. 

Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconhecimento / ignorância; o antagonismo cul-

tura / curtura. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Filiologia: a autocognofilia; a gnosiofilia do essencial. 

Fobiologia: a filosofofobia; a gnosiofobia do indispensável. 

Sindromologia: a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA). 

Mitologia: os megamitos cientifistas convencionais. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a evolucioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomato-

logia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Comuni-

cologia; a Parapedagogiologia; a Holofilosofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconscien-

te; a conscin trancada. 

 

Masculinologia: o filósofo alemão Nicolau Krebs de Cusa (1401–1464); o compassagei-

ro evolutivo; o evoluciente; o escritor; o intelectual; o literato; o filósofo; o pesquisador; o pré-se-

renão vulgar; o homem de ação; o mercador da própria ignorância; o douto ignorante; o doctílo-

quo; o ph.Deus. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a escritora; a intelectual; a li-

terata; a filósofa; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a mulher de ação; a mercadora da própria 

ignorância; a douta ignorante; a doctíloqua; a ph.Deusa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens 

inordinatus; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens 

alienatus; o Homo sapiens masochista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: douta ignorância mínima = a de quem pontifica algum saber de amador 

sem a autovivência profissional na área; douta ignorância máxima = a de quem critica a multidi-

mensionalidade consciencial sem a autexperimentação teática, verbacional, competente. 

 

Culturologia: as autodeformações culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 7 categorias de personalidades vítimas da condição da douta ignorância: 

1.  Cientista: o sábio eletronótico, ignorante das próprias energias conscienciais (ECs), 

naquela condição clássica da insciência quando as árvores não permitem ver o bosque. 

2.  Filósofo: o teoricão sem interassistencialidade cosmoética. 

3.  Literato: aquele ser humano muito instruído, porém sem escritos morais evolutivos. 

4.  Nobelista: o laureado com o Prêmio Nobel de Física, mas psicótico do elétron. 

5.  Ph.Deus: o monstro sagrado da universidade, mero intelectual convencional. 

6.  Professor: o docente com pós-doutorado, intelectual, convencional, vulgar. 

7.  Sacerdote: quem ensina sem admitir o ensino, incapaz de assumir a recéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a douta ignorância, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

2.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

4.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

6.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  DOUTA  IGNORÂNCIA  VEM  ATRASANDO 

A  EVOLUÇÃO  AUTOCONSCIENTE  DE  MILHÕES  DE  CONS- 
CIÊNCIAS,  CONSCINS,  HOMENS  E  MULHERES  PELA 

TERRA  AFORA,  ATRAVÉS  DE  MILÊNIOS  E  MILÊNIOS. 
 

Questionologia. A douta ignorância alcança você, leitor ou leitora, de algum modo? 

Como convive você com a situação? 
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tabs.; 135 técnicas; 16 websites; 603 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 12 cm; enc.; 3a Ed. Protótipo 

– rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 307 e 1.597. 
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4.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-

nopses; 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 586, 642 e 984. 

5.  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.; 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; página 665. 

6.  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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 84. 

7.  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 Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 140. 
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D O U T O R A D O  
( P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O doutorado é o curso de pós-graduação mais avançado dentro dos currí-

culos da formação superior oferecidos pelas universidades, nos vários campos do conhecimento 

científico da Ciência Convencional, exigindo a produção e defesa de contribuição original ao co-

nhecimento científico e auferindo o grau acadêmico de doutor. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo doutorado deriva do idioma Latim Medieval, doctoratus, “doutora-

do”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Doutoramento. 2.  Curso para formação de doutores. 

Neologia. Os 2 termos minidoutorado e maxidoutorado são neologismos técnicos da 

Pesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Curso básico. 2.  Curso de graduação. 3.  Bacharelado; licenciatura. 

4.  Curso de pós-graduação lato sensu; especialização. 5.  Mestrado. 6.  Estágio pós-doutoral.  

7.  Curso de Conscienciologia. 

Estrangeirismologia: o doctorate; o Ph.D. program; o doctoral program; o research 

doctorate; o professional doctorate; o peer-reviewing; o publish or perish. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização intelectual. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Doutorado: 

profundidade rasa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa; os intelectopensenes; a intelectopen-

senidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a su-

cumbência ao holopensene da academia; o holopensene esterilizante do materialismo; os tecno-

pensenes; a tecnopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; as assinaturas pensênicas 

na Ciência Convencional; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a reurbanização holopensêni-

ca promovida pela Conscienciologia. 

 

Fatologia: o doutorado; o doutorado sanduíche; o doutorado interinstitucional; a forma-

ção acadêmica; a formação profissional; a escolha profissional exigindo o doutorado; o doutorado 

como qualificação relevante à vida profissional; o fato do doutorado não necessariamente repre-

sentar melhores oportunidades profissionais dentro ou fora da academia; a pesquisa; a Metodolo-

gia da Pesquisa; a autodisciplina para a pesquisa; o engajamento em área de pesquisa; o ato de 

tornar-se pesquisador; o aprimoramento intelectivo da autocognição; o avanço das fronteiras do 

conhecimento científico; a originalidade do resultado ou contribuição da pesquisa; a autoria; as 

autossuperações na escrita da tese; a defesa da tese; o domínio do inglês na condição de língua 

universal da Ciência; a publicação e apresentação de trabalhos em congressos científicos; a inser-

ção na comunidade científica internacional (o reconhecimento dos pares); a primeira publicação 

em periódico especializado; o posicionamento pessoal no lidar com o apadrinhamento e a mani-

pulação nas publicações científicas; o plágio; a academia; o academicismo; a orientação acadê-

mica estabelecendo o convívio orientando-orientador, por 4 a 10 anos; a exploração do aluno de 

doutorado enquanto escravo de pesquisa; o prestígio do orientador e da instituição avalizando  

a qualidade do doutorado realizado, às vezes sobrepondo-se ao mérito do tema de pesquisa; as 

instituições de ensino e pesquisa; o coorporativismo acadêmico sustentando o modelo ultrapassa-

do e autofágico doutorado–máquina acadêmica; o descompasso entre a formação de doutores e as 

reais demandas por profissionais; o aumento do número de programas de pós-graduação stricto 
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sensu com doutorado; os 1.743 doutorados em funcionamento no Brasil (Ano base: 2012), distri-

buídos em 9 grandes áreas do conhecimento, avaliados pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES); a globalização do doutorado; o impacto da formação de 

recursos humanos (doutores) para o desenvolvimento do país; a bolsa de estudos; o doutorado no 

exterior utilizado ao modo de estratégia de desenvolvimento científico-tecnológico nacional;  

a ponderação do intermissivista quanto à utilidade do doutorado na proéxis; as retribuições decor-

rentes do doutorado; a subutilização das competências e conhecimentos adquiridos no doutorado; 

o doutorado realizado na fase preparatória da proéxis; as dificuldades para cursar o doutorado na 

fase executiva da proéxis; a escolha cautelosa do orientador; o aproveitamento inteligente do es-

pecialismo técnico do orientador e do grupo de pesquisa; o preconceito à academia causando  

o menosprezo ao doutorado; a inadaptação do intermissivista ao doutorado; o convívio maduro do 

intermissivista com a Ciência Convencional; a evitação da arrogância intelectual; a priorização 

intelectiva; o doutorado como aporte à autoproéxis; o doutorado como favorecedor para a interlo-

cução Conscienciologia-Academia; a Interparadigmas – Revista de Doutores da Conscienciolo-

gia; o Programa de Iniciação Paracientífica da Reconscientia; a universidade de conscienciologis-

tas; o doutorado de conscienciologistas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação de 

cons; os fenômenos parapsíquicos ignorados na pesquisa acadêmica; o amparo técnico de função; 

o Curso Intermissivo (CI); as cláusulas da autoproéxis; as automimeses dispensáveis; o grupo 

evolutivo; as interprisões grupocármicas; as conexões holobiográficas doutorando-orientador;  

a maxidissidência ideológica; o resgate dos colegas intermissivistas na academia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–proéxis–carreira profissional–vo-

luntariado conscienciológico; o sinergismo interesse de pesquisa do orientando–especialismo do 

orientador; o sinergismo do grupo de pesquisa na dinamização do trabalho de doutoramento;  

o sinergismo da confluência do especialismo temático adquirido no doutorado à autoproéxis. 

Principiologia: o princípio da retribuição pessoal; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio do fazer antes, criticar depois; o princípio da evolução grupal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomática; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo. 

Ciclologia: o ciclo de seminários fomentando a manutenção da pesquisa; o ciclo douto-

rando de hoje–orientador de amanhã; o ciclo pesquisa acadêmica–formação de doutores. 

Enumerologia: o Ministério da Educação; o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-

ção; a CAPES; a Universidade; a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; a Faculdade; o Pro-

grama de Pós-graduação. 

Binomiologia: o binômio orientando-orientador; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação doutorado–pesquisa acadêmica–desenvolvimento tecnológi-

co; a interação tese de doutorado–publicação científica; a interação tema de pesquisa–método de 

pesquisa; a interação pesquisa-escrita; a interação inevitável pesquisador–objeto de pesquisa;  

a interação Epistemologia-Metodologia; a interação generalismo-especialismo; a interação edu-

cação formal–autoproéxis; a interação doutorado–especialismo proexológico. 

Crescendologia: o crescendo educação básica–educação superior; o crescendo gradua-

ção-mestrado-doutorado; o crescendo dominar o tema–dominar a pesquisa–tornar-se pesqui-

sador; o crescendo pesquisa monodimensional–pesquisa multidimensional; o crescendo especia-

lismo acadêmico–especialismo proexológico; o crescendo fase preparatória–fase executiva da 

autoproéxis; o crescendo pesquisar-conhecer-ensinar. 
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Trinomiologia: o trinômio pesquisa-autoria-publicação; a rejeição ao parapsiquismo 

bloqueando o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio tema-pesquisa-pesquisador-orientador; o polinômio cur-

so-competências-diploma-profissão; o polinômio governo–sistema educacional–instituições de 

ensino–educação formal. 

Antagonismologia: o antagonismo Eletronótica / Multidimensionologia; o antagonismo 

heteropesquisa sem autopesquisa / autopesquisa embasando a heteropesquisa; o antagonismo 

orientação acadêmica / facilitação interdimensional de pesquisas; o antagonismo quantidade 

sem qualidade / qualidade com quantidade; o antagonismo competição / cooperação; o antago-

nismo automimese dispensável / aporte proexológico. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin doutora especialista hemiplégica; o paradoxo 

da conscin doutora e analfabeta da realidade multidimensional; o paradoxo do intermissivista, 

ser desperto, indouto; o paradoxo do curso mais avançado da universidade poder ser inútil  

à evolução consciencial. 

Politicologia: as políticas nacionais de ensino e pesquisa; a política de financiamento  

do doutorado; a política da recomendação acadêmica; as políticas editoriais dos periódicos cientí-

ficos; o poder do status acadêmico na definição das políticas das sociedades científicas. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei de diretrizes e bases da educação;  

a lei de inovação tecnológica. 

Filiologia: a intelectofilia; a gnosiofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; o medo da reprovação. 

Sindromologia: a síndrome do pânico. 

Mitologia: o mito de mudar o mundo por meio do doutorado; o mito do doutorado ga-

rantir o pé-de-meia. 

Holotecologia: a ciencioteca; a pesquisoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Autoproexolo-

gia; a Autobiografologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Eletronótica; a Filosofia Materialis-

ta; a Metodologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin convencional; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o ph.Deus; o intelectual; o sistemata; o escritor; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o proexista; o reeducador; 

o voluntário; o orientando conscienciologista; o orientador conscienciologista. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a ph.Deusa; a intelectual; a sistemata; a escritora; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a proexista; a reeducadora; 

a voluntária; a orientanda conscienciologista; a orientadora conscienciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapi-

ens scientificus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens elec-

tronoticus; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidoutorado = o doutorado a menor, objetivando tão somente a obten-

ção do título e diploma de doutor, mera perda de tempo evolutivo; maxidoutorado = o doutorado  

a maior, com contribuições positivas à evolução consciencial. 
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Culturologia: a cultura da pesquisa; a cultura da publicação científica; a cultura da 

educação superior; a cultura da valorização da educação; a cultura da autonomia pesquisística; 

a cultura da valorização do conhecimento. 

 

Taxologia. Em vista da Proexologia, o doutorado pode relacionar-se à autoproéxis em 

pelo menos 5 categorias, organizadas em ordem lógica: 

1.  Aproexológico. O doutorado da conscin eletronótica alheia à Proexologia, à Multidi-

mensiologia, à Evoluciologia e à Cosmoeticologia. 

2.  Antiproexológico. O doutorado a serviço do belicismo, aplicação patológica da inte-

lectualidade humana. 

3.  Automimético. O doutorado destoante da autoproéxis, apesar da possível tese exem-

plar, constituindo automimese dispensável na atual vida humana. 

4.  Incompleto. O doutorado inacabado, lacunando a fase executiva da autoproéxis. 

5.  Tópico. O doutorado da conscin intermissivista, coerente e inserido na autoproéxis. 

 

Limitações. À luz da Evoluciologia, eis 3 características representativas das limitações 

do doutorado quanto à capacidade de promover o avanço do conhecimento prioritário ao atendi-

mento das necessidades evolutivas das consciências neste planeta, aqui organizadas em ordem 

funcional: 

1.  Filosofia. O alheamento à Cosmoética. 

2.  Paradigma. A perspectiva reducionista do materialismo. 

3.  Método. A supremacia do método científico cerceando o campo de pesquisa (aprio-

rismo metodológico). 

 

Oportunidades. Como indica a Autodiscernimentologia, cabe a ponderação, a autopes-

quisa e a autavaliação do intermissivista frente às oportunidades evolutivas concernentes às corre-

lações doutorado-autoproéxis, ao modo destas 6 especialidades, organizadas em ordem alfabética: 

1.  Assistenciologia. O conhecimento técnico adquirido no doutorado aplicado aos traba-

lhos voluntários assistenciais da proéxis grupal. 

2.  Cogniciologia. O aproveitamento inteligente da educação formal avançada na recupe-

ração de cons intelectuais, recins pessoais e autossuperações no trinômio pesquisa-autoria-publi-

cação. 

3.  Conviviologia. A possível abertura de portas para resgates e acertos grupocármicos. 

4.  Gesconologia. A gescon do intermissivista explicitando saltos do paradigma consci-

encial sobre a área de conhecimento estudada no doutorado. 

5.  Liderologia. O doutorado podendo ampliar o espaço de atuação, a liderança e o reco-

nhecimento do exemplarismo cosmoético do intermissivista no contexto do exercício profissional 

da educação superior. 

6.  Proexologia. O doutorado habilitando a condição do infiltrado cosmoético na acade-

mia, conforme os trabalhos da proéxis grupal e da reurbex. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o doutorado, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acepipe:  Autopolicarmologia;  Homeostático. 

02.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  convencional:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 
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07.  Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

08.  Duplocurso:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

09.  Escola  de  cons:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

10.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Ph.Deus:  Perfilologia;  Nosográfico. 

13.  Preparação  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  DOUTORADO  É  CURSO  TOP  DA  EDUCAÇÃO  FORMAL.  
DESAFIA  A  INTELECTUALIDADE  HUMANA  E  AS  FRON-

TEIRAS  DO  CONHECIMENTO  CIENTÍFICO.  FALHA  EM  RES-
PONDER  ÀS  NECESSIDADES  EVOLUTIVAS  DA  CONSCIN. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realizou o balanço autocrítico entre o doutorado 

e a autoproéxis? Qual o resultado? 
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D O U T R I N A Ç Ã O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A doutrinação é o ato, processo ou efeito de doutrinar, no caso, impingindo 

ou inculcando algum tipo de conhecimento dogmático. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo doutrina deriva do idioma Latim, doctrina, “ensino, instrução dada 

ou recebida; Arte; Ciência; doutrina, teoria; método”; e este de docere, “ensinar”. Apareceu no 

Século XIV. O vocábulo doutrinação surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Doutrinamento; doutrinismo. 2.  Catequese; catequização. 3.  Cate-

cismo. 4.  Informação tendenciosa. 5.  Inculcação. 6.  Apostolado; proselitismo. 7.  Propaganda. 

Neologia. Os 2 vocábulos minidoutrinação e megadoutrinação são neologismos técnicos 

da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Adoutrinação; desdoutrinação; informação sem inculcação. 2.  An-

tidoutrinação. 3.  Anticatequese; anticatequização; antinculcação; antipersuasão; antiproselitismo; 

desevangelização. 4.  Informação isenta. 5.  Universalismo. 6.  Princípio da descrença. 7.  Tares. 

Estrangeirismologia: o superlobby religioso. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Doutrina-

ção já era. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os inculcopensenes; a inculcopensenidade. 

 

Fatologia: a doutrinação; a inculcação direta; a catequização; a evangelização; a imposi-

ção de crença; a instilação de concepções fanáticas; a conversão da semana; o doutrinamento inten-

sivo; a doutrinação filosófica; a doutrinação científica; o amestramento; as manipulações cons-

cienciais; o grupo de pressão; as heteroinculcações sistemáticas de crenças; as explorações inter-

pessoais; as multilavagens subcerebrais aplicadas; o doutrinismo; o confessionalismo; o catecismo; 

o obscurantismo; o biblicismo; o jesuitismo; o mercantilismo da culpa; o terrorismo ético; o menticí-

dio; a marionetagem; a coerção intelectual planejada; a verdade absoluta imaginária; o aliciamen-

to; a aliciação; a catequese; a encíclica; os querigmas; a cantilena irracional; a misticidade torque-

madesca; o enquadramento psicológico; a hetero-hipnose; a criação de neófitos; as iniciações;  

a catolicização; a inquisição católica; a fabricação dos “santos”; o nicho santificador; a seita Hare 

Krishna; as recalcaduras; a mudança dos referenciais; o convertimento; o conflito realidade-cren-

ça; a pseudoliberdade da crença; a subordinação da personalidade demolida; a intrusão política;  

o comércio das indulgências; o antidireito. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da grupalidade. 

Politicologia: a baionetocracia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Maniologia: a bibliomania religiosa. 

Holotecologia: a patopensenoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Comunicologia; a Psicossomatologia; a Inten-

cionologia; a Assediologia; a Teologia; a Soteriologia; a Mitologia; a Imagisticologia; a Sofística; 

a Subcerebrologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla doutrinador-doutrinado. 

 

Masculinologia: o catequista profissional; o proselitista inveterado; o megalavador de 

cérebro; o convertedor profissional; o doutrineiro falacioso; o transviador de proéxis; o lobista 

místico; o produtor do adulto de encomenda; o convertido; o loiolista; o teologastro; o Godman; 

o inquisidor Torquemada (Tomás de, 1420–1498); o nazista Goebbels (Paul Joseph, 1897–1945); 

o senador MacCarthy (Joseph Raymond, 1908–1957); o aliciador; o confessor; o evangélico dou-

trinador; o crente do Universo em Desencanto; o megaguia desnorteador religioso; o defensor-

mor da doutrina da fé; o fazedor de cabeças; o ventríloquo da crença; o catequizador; o doutri-

nante; o co-doutrinador; o doutrinador; o doutrinarista. 

 

Femininologia: a doutrineira falaciosa; a catequista profissional; a proselitista invetera-

da; a lobista mística; a convertida fanática; a aliciadora; a crente; a ventríloqua da crença; a cate-

quizadora; a co-doutrinadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens doctrinalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidoutrinação = a ação do confessionalismo; megadoutrinação =  

a ação da lavagem subcerebral. 

 

Culturologia: a indústria cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respec-

tivas especialidades, evidenciando relação estreita com a doutrinação, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acriticismo:  Parapatologia. 

2.  Amoralidade:  Parapatologia. 

3.  Antidireito:  Parapatologia. 

4.  Artimanha:  Cosmoeticologia. 

5.  Cinismo:  Parapatologia. 

6.  Decidofobia:  Parapatologia. 

7.  Heterassédio:  Parapatologia. 

 

ACEITAR  SER  DOUTRINADO,  DOUTRINAR  OU  PROMOVER 

MANIPULAÇÕES,  DE  NATUREZA  ESPURIA,  DE  ALGUÉM,  
SÃO  CONDUTAS  OBVIAMENTE  ANTICOSMOÉTICAS 

INCOMPATÍVEIS  ANTE  A  AUTOLUCIDEZ  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você ainda doutrina ou é doutrinado em alguma injunção da vida hu-

mana? Qual a razão para permitir tal ocorrência? 
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D R A G O N A    P A R A P S Í Q U I C A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dragona parapsíquica é a ampla marca de nascimento, ou genética, hori-

zontal, pilosa, de 6 a 9 centímetros de comprimento, em geral de cor escura, recobrindo a pele so-

bre o músculo triangular deltoide, da articulação do ombro esquerdo da conscin, homem ou mu-

lher, objeto responsável pela crendice ou antiga lenda indicativa da pessoa iniciada em práticas 

paraperceptivas (Epopta), de modo autodefensivo, ou o sinal do “corpo fechado” contra as ener-

gias conscienciais (ECs) patológicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra dragona vem do idioma Francês, dragonne, “correia que passa 

pelo pulso e se prende ao punho da espada”, feminino de dragon, na acepção de “soldado de ca-

valaria”, sob influência do idioma Latim, draconarius, “soldado que leva a insígnia de um dra-

gão”. Surgiu 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.  Galão parapsíquico. 02.  Laurel parapsíquico. 03.  Galardão para-

psíquico. 04.  Pala parapsíquica. 05.  Nevo parapsíquico. 06.  Marca de nascimento parapsíquica. 

07.  Megamarca parapsíquica. 08.  Traço parapsíquico. 09.  Megassinal parapsíquico. 10.  Código 

parapsíquico. 

Neologia. As 3 expressões compostas dragona parapsíquica, dragona parapsíquica in-

fantil e dragona parapsíquica adulta são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Nevo comum. 2.  Marca de nascimento inexpressiva. 3.  Antissinalé-

tica pessoal. 4.  Insensibilidade parapsíquica. 5.  Cicatriz. 6.  Queloide. 

Estrangeirismologia: a parapsychic birth mark; o Paraperceptarium; a shoulder mark 

parapsíquica; a parapsychic strap; a epaulet parapsíquica; a epauliere parapsíquica; o rank multi-

dimensional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às retrocognições em bases parapsíquicas sadias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os parapensenes; a para-

pensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o deltoide ou músculo triangular recobrindo a articulação do ombro; a Des-

crenciologia Teórica; a Descrenciologia Prática; o sinal de nascença; a mancha congênita; a mar-

ca pigmentada. 

 

Parafatologia: a dragona parapsíquica; o significativo formato do músculo deltoide re-

cobrindo o ombro similar ou assemelhado à dragona; a marca folclórica da pessoa do ramo para-

psíquico; a dragona como suposta indicação da pessoa de “corpo fechado” quanto aos ataques ex-

trafísicos de energias conscienciais patológicas; o suposto sinal somático de iniciação parapsíqui-

ca; a existência da pessoa adulta, com dragona parapsíquica, sem jamais ter passado por qualquer 

transtorno ou ataque parapsíquico grave; a suposição de a lenda ou folclore da dragona parapsí-

quica ter inspirado a criação e o costume da pala, ornada ou não com franjas e peça de metal ama-

relo, usada pelos militares – às vezes também por funcionários – em cada ombro, como adorno de 

uniforme de gala e indicativo da patente pessoal; a relação expressiva da dragona parapsíquica es-
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querda com os 2 únicos chacras básicos esquerdos, fora da linha mediana do soma, o esplenico-

chacra e o cardiochacra; a relação da dragona parapsíquica com o assim chamado “parapsiquismo 

de missionato”; a relação da dragona parapsíquica com a autoproéxis; a relação da dragona para-

psíquica com o paramicrochip; a relação defensiva ou regenerativa da dragona parapsíquica com 

o macrossoma; a relação da dragona parapsíquica com a condição evolutiva da desperticidade ou 

da conscin desassediada, permanente, total, ou ser desperto; a necessidade do aprofundamento da 

pesquisa do tema nas fontes informativas da Internet, além da curiosidade pública; o afastamento 

dos exageros místicos tradicionais sobre o assunto; a carência de pesquisas técnicas de opinião 

pública, a fim de se formar alguma casuística ponderável, racional, a favor ou contra o assunto 

pesquisístico ainda em aberto; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal. 

 

Parafatologia: a dragona parapsíquica; o significativo formado do músculo deltóide re-

cobrindo o ombro similar ou assemelhado à dragona; a marca folclórica da pessoa do ramo para-

psíquico; a dragona como suposta indicação da pessoa de “corpo fechado” quanto aos ataques ex-

trafísicos de energias conscienciais patológicas; o suposto sinal somático de iniciação parapsíqui-

ca; a existência da pessoa adulta, com dragona parapsíquica, sem jamais ter passado por qualquer 

transtorno ou ataque parapsíquico grave; a suposição de a lenda ou folclore da dragona parapsí-

quica ter inspirado a criação e o costume da pala, ornada ou não com franjas e peça de metal ama-

relo, usada pelos militares – às vezes também por funcionários – em cada ombro, como adorno de 

uniforme de gala e indicativo da patente pessoal; a relação expressiva da dragona parapsíquica es-

querda com os 2 únicos chacras básicos esquerdos, fora da linha mediana do soma, o esplenico-

chacra e o cardiochacra; a relação da dragona parapsíquica com o assim chamado “parapsiquismo 

de missionato”; a relação da dragona parapsíquica com a autoproéxis; a relação da dragona para-

psíquica com o paramicrochip; a relação defensiva ou regenerativa da dragona parapsíquica com 

o macrossoma; a relação da dragona parapsíquica com a condição evolutiva da desperticidade ou 

da conscin desassediada, permanente, total, ou ser desperto; a necessidade do aprofundamento da 

pesquisa do tema nas fontes informativas da Internet, além da curiosidade pública; o afastamento 

dos exageros místicos tradicionais sobre o assunto; a carência de pesquisas de opinião pública,  

a fim de se formar alguma casuística ponderável, racional, a favor ou contra o assunto pesqui-

sístico ainda em aberto; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energé-

tica e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracognitivo. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria ou hipótese de tentativa da dragona parapsíquica. 

Tecnologia: as técnicas das aquisições parapsíquicas; as paratécnicas das aquisições 

parapsíquicas; as técnicas das parapesquisas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Energossomatologistas. 

Efeitologia: os efeitos dos parafenômenos sobre o soma e a consciência; os efeitos in-

trafísicos de causas paragenéticas holobiográficas; os efeitos da autoparaprocedência. 

Neossinapsologia: a aquisição pessoal das paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo da fenomenalidade pessoal; o ciclo de extrapolacionismo 

parapsíquico; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio doador universal de sangue– 

–dragona parapsíquica. 

Interaciologia: a necessidade permanente da interação Psiquiatria-Parapercepciologia- 

-Consciencioterapia. 
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Crescendologia: o crescendo estado vibracional–sinalética energética. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-parafato-interpretação; o trinômio sina-

lética anímica-bioenergética-parapsíquica; o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade / fantasia; o antagonismo realidade / len-

da; o antagonismo hipótese / fato; o antagonismo fato / versões; o antagonismo comprovação pa-

rapsíquica pessoal / comprovação parapsíquica grupal; o antagonismo biopercepção / paraper-

cepção; o antagonismo minipeça marcada / minipeça vulgar. 

Paradoxologia: o paradoxo de estarem disponíveis para muitos as verdades captadas 

por poucos. 

Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: as leis da fenomenalidade. 

Filiologia: a parapsicofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a si-

naleticoteca; a energeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Seriexologia; a Ressomatologia; a Intrafi-

sicologia; a Somatologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Experimento-

logia; a Parafenomenologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens scienti-

ficus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dragona parapsíquica infantil = a da pessoa cuja marca de nascimento foi 

identificada desde o período da infância, por adultos pesquisadores das autodefesas parapsíquicas, 

com acompanhamento do desenvolvimento da proéxis pessoal; dragona parapsíquica adulta 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9030 

= a da pessoa cuja marca de nascimento somente foi identificada e estabelecidas relações com as 

autodefesas energéticas e parapsíquicas já na meia-idade física. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dragona parapsíquica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anomalia:  Parafenomenologia;  Neutro. 

02.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

03.  Codesaparecimento  dessomático:  Dessomatologia;  Neutro. 

04.  Epiconscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

06.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

08.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Marca  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

11.  Parestação  de  trabalho:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  MAIS  INTELIGENTE  É  A  CONSCIN  LÚCIDA  ESTUDAR 
A  DRAGONA  PARAPSÍQUICA  NA  CONDIÇÃO  DE  HIPÓTESE  

DE  TENTATIVA  COMO  MERA  LENDA  OU  CRENDICE  SE- 
CULAR  DE  MÍSTICOS  E  INICIADOS  PARAPERCEPTIVOS. 

 

Questionologia. Como aborda você, leitor ou leitora, o tema da dragona parapsíquica? 

Chegou a pesquisar o assunto? 
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D R A M A  
( D R A M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O drama é a situação ou sequência de acontecimentos na qual predomina 

emocionante conflito de forças, podendo apresentar tumulto, agitação, dificuldade e constituindo 

experiência penosa e desgastante para a consciência, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo drama vem do idioma Grego, dráma, “ação; tragédia (peça de tea-

tro); fato”, através do idioma Latim, drama. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Situação existencial desconfortável. 2.  Experiência consciencial di-

fícil. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 45 cognatos derivados do vocábulo drama: an-

tidramático; cinedrama; desdramaticidade; desdramatização; dramalhão; dramalhoco; dramáti-

ca; dramaticidade; dramaticismo; dramaticista; dramaticístico; dramático; dramatismo; drama-

tista; dramatístico; dramatização; dramatizado; dramatizador; dramatizante; dramatizar; dra-

matizável; dramatografia; Dramatologia; dramatológica; dramatológico; dramatólogo; drama-

tonímia; dramatonímica; dramatonímico; dramatônimo; dramaturgia; dramatúrgico; dramatur-

gista; dramaturgo; dramicida; dramicídio; gerontodrama; melodrama; monodrama; paradrama-

tização; parapsicodrama; psicodrama; radiodrama; teledrama; webdrama. 

Neologia. As duas expressões compostas drama dominador e drama dominado são neo-

logismos técnicos da Dramatologia. 

Antonimologia: 1.  Desdramatização. 2.  Desinstintualização. 3.  Satisfação. 

Estrangeirismologia: os dramatis personae; o paracast das dramatizações extrafísicas; 

o Conviviarium; a awareness evolutiva; o nec plus ultra evolutivo; a virtude do strong profile;  

o continuum evolutivo; a vivência full time da interassistencialidade; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva cosmoética; a higieni-

zação holopensênica pessoal; o autocontrole do fluxo pensênico; a linearidade autopensênica teá-

tica da conscin lúcida; a imperturbabilidade holopensênica, razoável e predominante, alcançada 

na condição da autodesperticidade; a predominância do sen na autopensenidade permutada pela 

primazia do pen. 

 

Fatologia: o drama; a cenografia do drama da vida humana; as tragicomédias cotidianas; 

os triângulos amorosos; os infortúnios individuais; as tragédias coletivas; as calamidades públi-

cas; as catástrofes naturais; os conflitos íntimos; a espetacularização midiática dos dramas sociais; 

a exposição sensacionalista de dramas particulares; os discursos melodramáticos; as lágrimas; os 

flashes; a comoção nacional e internacional; o desgaste emocional; a dramatização da vida real;  

o impositivo racional dos limites da dramatização, ou desdramatização, nos protagonismos das 

autovivências diuturnas; os dramas políticos entre os membros da mesma família nuclear; o dra-

ma familiar da sucessão frustra; o drama da ruptura do laço de confiança; o bom humor minimi-

zando os dramas sofoclianos; o autodiscernimento desdramatizando os clímaxes traumáticos das 

crises de crescimento evolutivo; a desdramatização das mazelas da vida diária. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as dramatizações extrafísicas paraterapêuticas; a existência cons-

ciencial na Baratrosfera. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o si-

nergismo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo autoparaperceptibilida-

de atilada–autocomprometimento proexológico; o sinergismo volição-intenção-realização; o si-

nergismo das minipeças corretamente encaixadas às funções do Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial; o sinergismo autorganização ideativa–racionalidade máxima–holopensene 

do discernimento; o sinergismo catalítico da autovivência cosmoética da interassistencialidade;  

o sinergismo dos acertos evolutivos; o sinergismo evolutivo da autoverbação. 

Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio do Universo estar sob controle inteligente; o princípio filo-

sófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria 

para diferenciar as duas condições; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do pri-

mado evolutivo da mentalsomaticidade; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio 

da perseverança autopesquisística; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da quali-

ficação da quantidade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da au-

tocrítica cosmoética; o princípio da autodesassedialidade. 

Codigologia: o código de etiqueta social; o código pessoal de priorização evolutiva;  

a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de valores pessoais; o có-

digo duplista de Cosmoética (CDC); o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC); o código 

de Ética Profissional; o código de conduta da conscin projetora consciente; os códigos de repre-

sentação cênica. 

Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo consciente; a teoria do macrossoma; a teo-

ria e prática do parapsiquismo; a teoria do completismo consciencial proexológico; a teoria da 

crise de crescimento. 

Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta; 

a técnica da desassimilação simpática das ECs; a técnica da paraconfrontação desassediadora;  

a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo; as técnicas conscienciométricas;  

a técnica de confrontar conceitos opostos; as técnicas de manutenção da homeostase holossomá-

tica; a técnica do sobrepairamento analítico. 

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 autorganização; o laboratório conscienciológico da imobili-

dade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Recexolo-

gistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio In-

visível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Paradireitó-

logos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos das autocríticas profundas; o efeito halo dos conhecimentos ge-

neralistas; o efeito escudo antiassédio da benignopensenidade; o efeito da racionalidade do men-

talsoma sobre o psicossoma; o efeito da pensenização cosmovisiológica continuada na soltura 

mentalsomática; os efeitos físicos do parapsiquismo; os efeitos homeostáticos da desdramatiza-

ção da vida intrafísica através do primado da racionalidade; os efeitos nefastos do turbilhão 

emocional na robéxis. 

Ciclologia: o ciclo teoria-autovivência; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ci-

clo da reeducação das condutas pessoais; o ciclo priorização-repriorização; o ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo de neoideias dos extrapolacionismos 

parapsíquicos; o ciclo investigação-reflexão; o ciclo de neoideias; a teática do ciclo assim-desas-

sim; a proatividade responsável no ciclo erro-retratação-acerto; o ciclo exaltação-arrependi-

mento. 
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Enumerologia: o enredo e os personagens; o contexto e as atuações; o cenário e os diá-

logos; o megafoco e os interesses; o litígio e as irracionalidades; o clímax e as emotividades;  

o desfecho e as repercussões. 

Binomiologia: o binômio autonomia-igualitarismo; o binômio paradireito-paradever;  

o binômio vontade-decisão; o binômio relevância-premência; o binômio tenacidade-praticidade;  

o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio projeciológico autolucidez-rememoração;  

o binômio dinamismo-automanutenção; o binômio admiração-discordância; o binômio autoim-

perdoamento-heteroperdoamento; a anticonflitividade evidenciada no binômio paz íntima–sono 

tranquilo; a interassistencialidade madura evidenciada no binômio abordabilidade-imperturbabi-

lidade; o binômio patológico egão-orgulho. 

Interaciologia: a interação autovalores–metas pessoais; a interação prioridade pessoal 

(autoprioridade)–prioridade grupal (grupoprioridade); a interação autexperimentação-autorrefle-

xão-autocriticidade; a interação retrocérebro emissor–neocérebro receptor; a interação cosmo-

visão-megafoco; a interação Fatuística-Parafatuística; a interação minifluxo contínuo da auto-

consciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação imperturbabilidade intraconsciencial– 

–autoconfiança paraperceptiva; a interação dramas históricos–dramas contemporâneos. 

Crescendologia: o crescendo (polinômio) euforin-primener-cipriene-extrapolacionis-

mo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações 

acumuladas–certezas relativas; o crescendo temperança-prioridade; o crescendo completismos 

diários–completismo existencial; o crescendo autonomia-megafraternidade; o crescendo respon-

sabilidade-automotivação; o crescendo evolutivo singular no grau de imperturbabilidade intra-

consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio da hiperacuidade concentração mental–atenção fixada– 

–lucidez maior; o trinômio técnica do detalhismo–técnica da exaustividade–técnica da circulari-

dade; o trinômio tensão-drama-emoção. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio físico água-terra-fogo-ar; o polinômio sensório forma-cor-som-tato; o polinô-

mio cronêmico manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-in-

verno; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autexperi-

mentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio vontade firme–intenção 

cosmoética–coragem evolutiva–paciência interconsciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo 

autodeterminação / heterodeterminação; o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antago-

nismo ato calculado / ato irrefletido; o antagonismo ato paracerebral / ato subcerebral; o anta-

gonismo ato intrafísico / ato extrafísico; o antagonismo ato assistencial / ato doloso; o antago-

nismo ato evolutivo / ato interpresidiário; o antagonismo autossuperação / autovitimização. 

Paradoxologia: o paradoxo dos novos velhos dramas humanos. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a gnosiocracia; a argumentocracia; a evo-

luciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei universal da compensação objetivando o equilíbrio geral; a lei natural 

de neutralização dos excessos; a lei de ação e reação; a lei da atração dos opostos; a lei da atra-

ção dos afins; a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis; o primado das leis racio-

nais da Proexologia. 

Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsico-

filia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera; o drama do dia na síndro-

me da autovitimização. 

Maniologia: o drama familiar na toxicomania. 

Mitologia: a Mitologia Grega. 

Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a mentalsoma-

toteca; a experimentoteca; a cosmoconsciencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Dramatologia; a Autoconscienciometrologia; a Autevoluciolo-

gia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Psicossomatologia; a Interassistenciologia; a Auto-

proexologia; a Comunicologia; a Autopesquisologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; as personagens dos dramas da consecução da maxiproéxis. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 imperturbabilis; o Homo sapiens euthymicus; o Homo 

sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

aequilibratus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cons-

cientiologus; o Homo sapiens biophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: drama dominador = a situação ou sequência de acontecimentos na qual 

predomina emocionante conflito de forças perturbando a conscin ainda inexperiente ante a evolu-

ção consciencial; drama dominado = a situação ou sequência de acontecimentos na qual predomi-

na emocionante conflito de forças sobre a conscin, contudo, plenamente controlado de modo cos-

moético e evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura regressiva da celebridade; a Paraculturologia da Evoluciologia 

Cosmoética. 

 

Intrafisicologia. O drama, na condição de situação existencial na dimensão humana, 

comparece inevitavelmente na vida intrafísica de toda conscin e exige ser entendido a fim de di-

namizar a evolução. A diferença, ou o aspecto relevante, é o destaque da qualificação do drama, 

ou dramas simultâneos ou consecutivos, de cada consciência humana, de acordo com a causa ou  

o objetivo das automanifestações na existência. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

realisticamente, 7 manifestações dos dramas de qualidades díspares ainda envolvendo as ativida-

des pessoais, tarísticas e inevitáveis da vida humana deste autor-coordenador, mesmo na quarta 
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idade física (Ano-base: 2012), e com todo o conhecimento dos princípios e da autovivência da 

Conscienciologia: 

1.  Dramas nos desassédios das consciexes na autofiex. 

2.  Dramas nos pedidos da tenepes diária. 

3.  Dramas nas entrevistas pessoais no Holociclo. 

4.  Dramas nos questionamentos e debates com os tertulianos. 

5.  Dramas nos questionamentos online dos teletertulianos. 

6.  Dramas nas estruturas megafocais dos verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia. 

7.  Dramas nos enredos dos filmes assistíveis (Cinedramas). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o drama, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antipodia  consanguínea:  Antipodismologia;  Nosográfico. 

02.  Ator  de  teatrão:  Elencologia;  Nosográfico. 

03.  Ato  social:  Sociologia;  Neutro. 

04.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

05.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Lição  de  vida:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Minicontratempo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Otimismo  racional:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

14.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

 

A  SEQUÊNCIA  DE  ACONTECIMENTOS  DO  DRAMA,  
NA  QUAL  PREDOMINAM  MEGACONFLITOS  DE  FORÇAS,   

PODE  SER  DOMINADA  OU  DEPRESSIVA  POR  PARTE   
DA  CONSCIN,  CONFORME  A  AUTOCONSCIENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, aos megaconflitos de forças compo-

nentes dos dramas inevitáveis na vida humana? Você domina ou é dominado pelos dramas? 
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D R A M A    D E    CO N S C I Ê N C I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O drama de consciência é a autovivência intensa pela conscin de condição 

intraconsciencial fixada em autoculpa, remorso ou problema intrapsíquico, por alguma ação ou 

longa série de atos anticosmoéticos praticados. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo drama vem do idioma Grego, dráma, “ação; tragédia (peça de tea-

tro); fato”, através do idioma Latim, drama. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência de-

riva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; co-

nhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apare-

ceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Má consciência. 02.  Consciência pesada. 03.  Consciência vendida.  

04.  Autobcecação; autobsessão; autoculpa. 05.  Dramatologia Pessoal. 06.  Caso de consciência; 

problema de consciência. 07.  Aprioropatia; raciocínio apriorístico. 08.  Acriticismo. 09.  Auto-

pensenidade doentia. 10.  Autassediologia; autassediopatia. 

Neologia. As duas expressões compostas drama de consciência parcial e drama de 

consciência integral são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Boa consciência. 02.  Consciência tranquila. 03.  Consciência lim-

pa. 04.  Consciência interassistencial. 05.  Antiapriorismose. 06.  Raciocínio factualístico.  

07.  Desconstrucionismo ideativo. 08.  Autodiscernimento cosmoético; convivialidade sadia.  

09.  Autopensenidade sadia. 10.  Autodesassediologia. 

Estrangeirismologia: a mea culpa; a dramatis personae; o taedium vitae; o existentiale 

vacuum; a tristitia rerum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmoética Pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: –  Autoconfis-

sões queimam etapas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; a autopensenidade irra-

cional; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipen-

senes; a antipensenidade; os monopensenes; a monopensenidade. 

 

Fatologia: o drama de consciência; o problema de consciência indescritível; o fato pes-

soal inconfessado; a dificuldade ínsita; a experiência inesquecível, penosa e desgastante; o exage-

ro nas expressões dos sentimentos; a apreensão permanente; a autoincriminação; as autointerroga-

ções mortificantes; o peso na consciência; a Baratrosfera na vida humana; o supergrilo; o megas-

sujismundismo intraconsciencial; a vigília prolongada; as perturbações de humor; as expectativas 

aflitivas; as angústias desnecessárias; a ausência da Higiene Consciencial; a incertitude; a autoin-

segurança; a autovulnerabilidade; a megacarência cronicificada; as dificuldades autoimpostas;  

a falta da interassistencialidade intencional; os travões intraconscienciais; a autoculpa inesgotá-

vel; o remorso persistente; as automortificações; o autassédio; a autassedialidade; a dúvida sobre 

determinado ato pessoal; o ato de guardar segredo a respeito de experiência sofrida; o orgulho 

pessoal enraizado; os apriorismos cronicificados; a autodesorganização; o sentimentalismo mono-

polizador; a aprioropatia; a frustração; o acriticismo pessoal; a autodepreciação; a distimia; as 

ideias fixas; a evocação dos heterassediadores do passado; o abatimento moral; o alquebramento; 

a autodesmotivação; a prostração física; a depressão; a melin; o arrependimento; as estratégias de 

manejo da culpa; a autossuperação da vergonha; o fim do drama pessoal; a catarse moral; a vira-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9037 

gem da mesa; a recéxis; a recin; a busca do resgate das ações; a interassistencialidade terapêutica;  

a desdramatização teática da vida intrapsíquica; a mudança radical do megafoco mais íntimo. 

 

Parafatologia: a ausência do hábito de exercitar o estado vibracional (EV) profilático; 

os autobloqueios parapercepciológicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a Ciência do sinergismo etológico. 

Principiologia: o princípio da autocrítica aplicado ao prioritário. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da reciclagem intracons-

ciencial. 

Voluntariologia: a laborterapia do voluntariado assistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Reciclantes. 

Efeitologia: o efeito renovador da exposição dos sentimentos. 

Neossinapsologia: as neossinapses sadias. 

Ciclologia: o ciclo erro-retratação-reciclagem. 

Enumerologia: o drama de consciência do cientista; o drama de consciência do servidor 

público; o drama de consciência do político; o drama de consciência do editor; o drama de cons-

ciência do promotor; o drama de consciência do juiz; o drama de consciência da mulher casada. 

Binomiologia: o binômio má consciência–heteroimagem má. 

Interaciologia: a interação Recexologia-Priorologia. 

Crescendologia: o crescendo da formiga tornada elefante. 

Trinomiologia: o trinômio definição-determinação-deliberação. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo megatrafar / materpensene. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a neofilia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

do pânico. 

Maniologia: a fracassomania. 

Holotecologia: a recexoteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a patopensenote-

ca; a prioroteca; a conflitoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autopatologia; a Consciencioterapia; a Psiquia-

tria; a Psicologia; a Autoconscienciometrologia; a Autorrecexologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autopriorologia; a Autovoliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; 

a consciência criminosa; a consciência culpada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o encafifado; o cismarento; o incucadão; o tran-

cadão; o autoculpado; o autoperturbado; o verdugo de si mesmo; o autassediado; o autassedio-

pata. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a encafifada;  a cismarenta; a incucadona; a tran-

cadona; a autoculpada; a autoperturbada; a carrasca de si própria; a autassediada; a autassedio-

pata. 
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Hominologia: o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

anhedonicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens obsidiatus;  

o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens autovictimatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: drama de consciência parcial = quando gerado pela conscin participante 

de interprisão grupal; drama de consciência integral = quando gerado pela conscin individual-

mente, de modo isolado. 

 

Culturologia: a cultura do acobertamento anticosmoético. 

 

Autoilusão. Segundo a Autenganologia, importa esclarecer existirem pessoas estacioná-

rias se sentindo e se julgando muito competentes e traquejadas na área de assistência à saúde, na 

Psiquiatria, na Psicologia e na Consciencioterapia. No entanto, não apresentam competência, pois 

se apresentassem já teriam feito o autodiagnóstico psiquiátrico do próprio distúrbio, óbvio para os 

outros. Tais personalidades profissionais desatualizadas não sofrem drama de consciência e ainda 

nem empregam o autodesconfiômetro. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o drama de consciência, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  EXPOSIÇÃO  DA  AUTOCULPA  É  O  PRIMEIRO  PASSO 

PARA  A  ELIMINAÇÃO  DO  DRAMA  DE  CONSCIÊNCIA.  
AS  AÇÕES  INTERASSISTENCIAIS  RECICLADORAS  COM- 

PÕEM  OS  PASSOS  SEGUINTES  DA  RENOVAÇÃO  ÍNTIMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, alimenta algum drama de consciência? Por qual 

razão? Já buscou encarar a reciclagem intraconsciencial? 
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D U A L I D A D E    C O N T R A S T A N T E  
( M U L T I D I M E N S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A dualidade contrastante é a disparidade inarredável do estado conscien-

cial intrafísico da conscin lúcida – por exemplo, do homem de razão –, na Cognópolis, em Foz do 

Iguaçu, perante o estado consciencial extrafísico da consciex autolúcida – por exemplo, do evolu-

ciólogo dessomado –, em comunex evoluída, a Interlúdio. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo dualidade deriva do idioma Latim, dualitas, “dualidade”. Surgiu 

no Século XVIII. O vocábulo contrastar vem do idioma Latim Tardio, contrastare, “contrastar; 

opor-se”, constituído pela preposição contra, “contra”, e pelo verbo stare, “estar; permanecer fir-

me; estar em postura de combate; combater; ser favorável a; estar com saúde; ser florescente; 

prosperar”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Dualidade dimensional. 2.  Dualidade evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo dualidade: 

dual; dualina; dualínico; dualismo; dualista; dualística; dualístico; dualização; dualizada; dua-

lizado; dualizador; dualiazadora; dualizante; dualizar; dualizável. 

Neologia. As 3 expressões compostas dualidade contrastante, dualidade contrastante 

ignorada e dualidade contrastante funcional são neologismos técnicos da Multidimensiologia. 

Antonimologia: 1.  Vida intrafísica na Cognópolis. 2.  Vida extrafísica na Interlúdio. 

Estrangeirismologia: a apex mentis; o principium conscientiologicum; o breakthrough 

mentalsomático; o Mentalsomarium; o paramicrochip; o Paracognitarium; o Paraperceptarium; 

os skills paraperceptivos; o upgrade parapsíquico pessoal; o know-how parapsíquico; o modus 

operandi parapsíquico, intelectivo, cosmoético; o high profile parapsíquico; o Paraconviviarium; 

o modus vivendi multidimensional; o status parassocial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da evolução consciencial pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paratecnologia; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a dualidade contrastante. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o acesso às Centrais Extrafísicas; o intercâmbio interdimensional 

onipresente; a coexistência multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade convencional–intelectualidade parapsí-

quica; o sinergismo das experiências contrastantes na dupla evolutiva exitosa. 

Principiologia: o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios 

parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o prin-

cípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da 

maxifraternidade; o princípio do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o princípio 

da evolução interassistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio dual da 

polaridade. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à multidimensionalidade. 

Teoriologia: a teoria do conscienciês. 

Tecnologia: a paratécnica; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial atuante em qual-

quer dimensão existencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; a Paratecnologia da 

macrossomaticidade; a paratécnica da ofiex; a Paramnemotécnica; a técnica da bissociação. 

Voluntariologia: o voluntariado parapsíquico, intelectual, extraprofissional; o entrosa-

mento do voluntariado ao paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;  

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório cons-

cienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório 

conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Para-

tecnologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos transcendentes das parapercepções intelectivas. 

Neossinapsologia: a aquisição pessoal de neossinapses e paraneossinapses; as neossi-

napses derivadas da constatação da dualidade constrastante. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-intrafisicalidade; o ciclo Tecnologia-Paratecnologia;  

o ciclo ressoma-dessoma. 

Enumerologia: as uniformidades; as peculiaridades; as similitudes; as disparidades; as 

conexidades; as complementaridades; as multidimensionalidades. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro 

consciencial; o binômio (dupla) líder-liderado; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo 

extrafísico; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio identidade ci-

vil–identidade extra; o binômio faculdades mentais–percepções extrassensoriais. 

Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a in-

teração soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Conven-

cional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação auto-

cognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação neurectoplasmia-para-

cirurgias; a interação equipin-equipex. 

Crescendologia: o crescendo autodidatismo físico–autodidatismo parapsíquico; o cres-

cendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o crescendo EV–arco voltaico craniocha-

cral; o crescendo tenepes–ofiex pessoal; o crescendo parapsiquismo físico–parapsiquismo inte-

lectual; o crescendo autopercepção-autoparapercepção; o crescendo psicografia-pangrafia;  

o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo evolutivo pela 

acumulação dos achados paratécnicos; o crescendo versatilidade-polivalência-universalidade. 

Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio autopercep-

ção-autocognição-automnemônica; o trinômio Microfísica-Macrofísica-Cosmofísica. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio quantidade-qualidade-intensidade-regularidade. 

Antagonismologia: o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíqui-

ca; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo mão na mão / canga no pescoço; o antagonismo 

atrator de amparador / atrator de assediador; o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera 

apagada; o antagonismo distinção extrafísica / fama apenas intrafísica; o antagonismo paraper-

ceptibilidade / materialidade; o antagonismo imagem pública / Ficha Evolutiva Pessoal; o anta-

gonismo esperança multidimensional / desesperança humana; o antagonismo dualidade / sin-

gularidade. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a intelectocracia; a tecnocracia; a evolucio-

cracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a parapsicofilia; a energofilia. 
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Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a men-

talsomatoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Multidimensiologia; a Autocogniciologia; a Parapercepciologia; 

a Evoluciologia; a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Confrontologia;  

a Holossomatologia; a Intraconscienciologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 paratechnicus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sa-

piens paedagogus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens 

reeducator; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens in-

terassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dualidade contrastante ignorada = a abordagem da conscin materiológica 

ou eletronótica; dualidade contrastante funcional = a abordagem da conscin conscienciológica ou 

cognopolitana. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a Paraculturologia da Multidimensiologia. 

 

Confrontologia. Sob a ótica da Multidimensiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 26 categorias de valores aspectuais dos contrastes intra e extrafísicos em nível de maior auto-

consciencialidade relativa ao planeta Terra: 

 

Tabela  –  Confronto  Vida  Intrafísica  /  Vida  Extrafísica  Evoluída 

 

N
os

 Vida  Intrafísica  Vida  Extrafísica  

01. Ação  física Instantaneidade  consciencial 

02. Autoproéxis Curso  Intermissivo  (CI)  avançado 
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N
os

 Vida  Intrafísica  Vida  Extrafísica  

03. Campo  energético  denso Campo  energético  sutil 

04. CCCI CCCE 

05. Cerebelo  (Psicomotricidade) Paracérebro  (Predomínio) 

06. Comunin  pacífica Comunex  avançada 

07. Cons  a  recuperar Cons  magnos  ativos 

08. Conscin  lúcida Evoluciólogo  (Polijubilado  extrafísico) 

09. Cópia  intrafísica  esboçante Matriz  extrafísica  exemplar 

10. Dinâmica  cerebral  fisiológica Parafisiologia  paracerebral  otimizada 

11. Fala,  netspeak Telepatia,  conscienciês 

12. Fome,  sede Megaeuforização 

13. Fugacidade  (Perecedouro) Perduração,  Cronêmica 

14. Holossoma  de  4  veículos Holossoma  de  2  veículos 

15. Instintividade Autodiscernimento  refletido 

16. Locomoção  automotiva Locomoção  volitiva 

17. Matéria,  Fisicalismo Consciência  em  si 

18. Monovisão  liliputiana Cosmovisão  multidimensional 

19. Natureza  humana Natureza  consciencial 

20. Palco  da  proéxis Bastidor  da  parapreceptoria 

21. Pé-de-meia,  patrimônio  pessoal Ficha  Evolutiva  Pessoal  (FEP) 

22. Respiração  (Fole  humano) Plenitude  íntima 

23. Sexo  (Homem,  mulher) Empatia  holossomática  (Assexualidade) 

24. Soma,  vestuário Transfigurabilidade  psicossômica  

25. Sono,  onirismo Vigília  contínua 

26. Tertúlia  Conscienciológica Curso  Intermissivo 

 

Relatividade. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 conceitos humanos, com apro-

ximações simples, para a reflexão sobre a relatividade da existência intrafísica em relação à cons-

cin poliédrica: 

01.  Coisa. 

02.  Concretude. 

03.  Corpo. 

04.  Elemento. 

05.  Massa. 

06.  Matéria. 

07.  Objeto. 

08.  Organismo. 

09.  Realidade. 

10.  Substância. 

11.  Utensílio. 
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Megapatologias. Segundo a Parapatologia, eis as 3 megapatologias da Humanidade, 

expostas na ordem decrescente, ainda no Terceiro Milênio: 

1.  Assédio interconsciencial: a partir do autassédio insidioso. 

2.  Fanatismo religioso: o megobscurantismo milenar. 

3.  Autodispersividade: generalizada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dualidade contrastante, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Consciexialidade  assexuada:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

05.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

08.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Paraconscienciometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo  paraproxêmico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Paratécnica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Parestamento:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Polaridade  extrema:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Teoria  do  contraponto  interdimensional:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  ABORDAGEM  CORRETA  ÀS  REALIDADES  DA  DUALIDA-
DE  CONTRASTANTE  ENTRE  AS  DIMENSÕES  EXISTENCIAIS  

EXPANDE  A  AUTOCOMPREENSÃO  EVOLUTIVA  DA  CONS-
CIÊNCIA  EM  QUALQUER  LOCAL  OU  CONDIÇÃO  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite com tranquilidade a dualidade contras-

tante entre as dimensões existenciais? Sabe tirar proveito evolutivo de tal realidade? 
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D U B I O P E N S E N I D A D E  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dubiopensenidade é a qualidade, o ato ou o efeito da manutenção da au-

topensenidade caracterizada pelo predomínio constante dos dubiopensenes, os pensenes da condi-

ção ambígua da autopensenização na qual a consciência ainda não tem posição estabelecida quan-

to à determinado conceito, realidade, fenômeno ou parafenômeno, carecendo de maior autexperi-

mentação a fim de se definir a respeito. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo dúbio vem do idioma Latim, dubius, “duvidoso; indeciso; irre-

soluto; incerto; equívoco; que hesita entre duas direções”. Surgiu no Século XVI. A palavra  pen-

samento procede também do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; 

examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O termo sentimento provém do mesmo 

idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de re-

ceber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno 

da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia vem do 

idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, 

“força em ação”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Antipensenidade. 2.  Descrenciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo dúbio: dúbia; 

dubiamente; dubiedade; dubiez; dubieza. 

Neologia. O vocábulo dubiopensenidade e as duas expressões compostas dubiopenseni-

dade precoce e dubiopensenidade madura são neologismos técnicos da Autopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Amência consciencial. 2.  Vegetalismo humano. 

Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o dubious compliment; a teoria  

e a prática do “in dubio pro reo”. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das autopesquisas prioritárias à evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a dubiopensenidade; os dubiopensenes; o aspecto ambíguo da dubiopen-

senidade; o holopensene pessoal da racionalidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os an-

tipensenes; a antipensenidade; o fato de todas as pessoas vivenciarem a condição da dubiopense-

nidade; a existência da faceta de elevada sabedoria na condição qualitativa da dubiopensenidade. 

 

Fatologia: a evitação do bifrontismo; o posicionamento inteligente de posicionar os  

2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos; a fase pré-deliberação; a não afirmação técnica; 

as inquirições pesquisísticas; as autexperimentações planejadas; a proatividade na coleta de dados 

pró-decisão. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as sondagens energéticas; a coleta de parainformações confiáveis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o megaprincípio científico; a vivência do 

princípio da Holofilosofia; o princípio de, na dúvida, abster-se. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) refreando os autoposicionamentos 

impulsivos. 
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Teoriologia: a teoria da presunção. 

Tecnologia: a técnica da tábula rasa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do 

Curso Intermissivo. 

Efeitologia: o efeito da autolucidez quanto à insuficiência de dados conclusivos. 

Neossinapsologia: as neossinapses preenchendo lacunas cognitivas e eliminando dubie-

dades. 

Ciclologia: o ciclo questionamentos-conclusões-posicionamentos-requestionamentos. 

Enumerologia: as observações ainda incompletas; as informações ainda inconsistentes; 

os indícios ainda escassos; as condições ainda instáveis; as variáveis ainda ignoradas; as interpre-

tações ainda imprecisas; os contextos ainda obscuros. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio informação-autorre-

flexão. 

Interaciologia: a interação inexplicável-irresoluto; as incertezas sobre a interação cau-

sas-concausas-efeitos. 

Crescendologia: o crescendo ignorar-saber. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autoques-

tionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio crendices-delírios-tradições. 

Polinomiologia: as falhas no polinômio fatuística-casuística-parafatuística-paracasuís-

tica. 

Antagonismologia: o antagonismo paracérebro / subcérebro; o antagonismo renovação 

/ tradição. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: as leis da lógica científica; a lei do maior esforço aplicada à busca da fideli-

dade aos fatos e parafatos. 

Filiologia: a autocriticofilia; a neofilia; a criteriofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia;  

a evoluciofilia; a raciocinofilia. 

Mitologia: o mito da certeza absoluta. 

Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a dogmaticoteca; a mitoteca; a abstru-

soteca; a logicoteca; a criticoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Mentalsomatologia; a Principiologia; a Ex-

perimentologia; a Holomaturologia; a Raciocinologia; a Erudiciologia; a Autocriteriologia; a Au-

todeterminologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; 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 ree-

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 pa-

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 dubiopensenus; o Homo sapiens ambiguus; o Homo 

sapiens incredulus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

investigator; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens reprehensor; o Homo sapiens tenepes-

sista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dubiopensenidade precoce = a condição autopensênica da pessoa ainda 

jovem, porém já lúcida quanto às realidades do Cosmos; dubiopensenidade madura = a condição 

autopensênica da pessoa madura somente lúcida depois de longa série de desvios experimentais. 

 

Culturologia: a cultura da Pensenologia; a cultura da Pesquisologia; a cultura da Des-

crenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dubiopensenidade, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Fatuística:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Mateologística:  Experimentologia;  Nosográfico. 

09.  Meiocerto:  Holopercucienciologia;  Neutro. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Pseudobjetividade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

A  DUBIOPENSENIDADE  É  A  PRIMEIRA  REAÇÃO  NATURAL  

DA  CONSCIÊNCIA,  TRAQUEJADA  PELAS  EXPERIMENTA-
ÇÕES  DA  EVOLUÇÃO  NESTA  E  NAS  OUTRAS  DIMENSÕES  

EVOLUTIVAS,  ANTE  OS  FATOS  E  PARAFATOS  INÉDITOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, alimenta a dubiopensenidade construtiva de 

acordo com o princípio da descrença? Você experimenta primeiro para depois se posicionar? 
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D U P L A    A C U M U L A Ç Ã O  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dupla acumulação é a qualidade, característica, estado ou condição evo-

luída da conscin lúcida, homem ou mulher, decidida, desde a juventude, a acumular duas catego-

rias de entesouramento do autoconhecimento evolutivo: o interno, do microuniverso consciencial, 

a Holomnemônica Pessoal, e o externo, do banco de dados pessoais, a Arquivologia Pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo dupla procede do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. 

Apareceu em 1651. A palavra acumulação deriva também do idioma Latim, accumulatio, 

“acumulação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Acumulação dupla. 02.  Acumulação dupla teórica. 03.  Acumula-

ção dupla teática. 04.  Acúmulo duplo. 05.  Biacumulação. 06.  Dupla megaprioridade. 07.  Inteli-

gência proexológica. 08.  Repositório duplo de registros. 09.  Patrimônio intelectivo duplo.  

10.  Duplismo mentalsomático. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo acumula-

ção: acumulabilidade; acumulada; acumulado; acumulador; acumuladora; acumular; acumula-

tiva; acumulativo; acumulável; acúmulo; biacumulação; bioacumulação; desacumulação; desa-

cumular; inacumulabilidade; maxiacumulabilidade; miniacumulabilidade; reacumulação. 

Neologia. As 3 expressões compostas dupla acumulação, dupla acumulação teórica  

e dupla acumulação teática são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Ignorância evolutiva. 2.  Apedeutismo proexológico. 3.  Dispersão 

intelectiva. 4.  Desorganização intelectual. 5.  Indisciplina mentalsomática. 6.  Acumulação quá-

drupla. 

Estrangeirismologia: o desktop pessoal; o laptop pessoal; a coniunctio intelectiva; os 

archives mentais; os files cibernéticos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodis-

cernimento quanto à autoproexialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento proexológico; os ortopense-

nes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a dupla acumulação; a técnica básica do evoluciólogo humano; a acumulação 

científica; a acumulação dos achados; a dupla acumulação de esforços; a acumulação de verpons; 

a acumulação arquivística, mentalsomática e pragmática; a acumulabilidade de ideias; o armaze-

namento de constructos; os artefatos do saber; as sistematizações intelectivas; a autorganização 

intelectual; o autodidatismo permanente; o recurso mentalsomático da inversão existencial (invé-

xis); a aquisição ampliada dos recursos mnemossomáticos; a paciência pessoal na acumulação 

intelectual; a autoperseverança pesquisística; o emprego inteligente dos computadores; as reser-

vas de cognição; a busca do dicionário cerebral, pessoal, analógico; a biblioteca pessoal espe-

cializada através das décadas da vida humana; o entesouramento intelectivo; a cornucópia dos 

tesouros da sabedoria cosmoética; o caderno de campo pessoal; o banco de dados como memória 

sobressalente; a Era das Megacomunicações; a carreira profissional da conscin acumuladora;  

a maturação intelectual. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as ideias inatas;  

a proéxis intelectual pessoal; as autorretrocognições. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático apreensão-registro. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o labo-

ratório conscienciológico do cosmograma. 

Efeitologia: os efeitos acumulativos. 

Enumerologia: a acumulação de casos (Casuística); a acumulação de fatos (Fatuística); 

a acumulação de ganchos (Parapedagogiologia); a acumulação de parafatos (Parafatuística);  

a acumulação de exemplos (Exemplologia); a acumulação de artefatos do saber (Holotecologia); 

a acumulação de citações (Citaciologia); a acumulação de achados (Pesquisologia); a acumula-

ção de fontes (Internet); a acumulação de conhecimentos (Pancogniciologia). 

Binomiologia: o binômio vida intraconsciencial–vida extraconsciencial; o binômio 

aquisição centrípeta–aquisição centrífuga; o binômio cérebro (intelecção)–cerebelo (psicomotri-

cidade); o binômio memória neurológica–memória gráfica. 

Trinomiologia: o trinômio aprofundamento-potencialização-acumulação; o trinômio 

cérebro-paracérebro-extracérebro; o trinômio memória-holomemória-extramemória. 

Polinomiologia: o polinômio pensenizações-leituras-anotações-debates. 

Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego. 

Politicologia: a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a disciplinofilia; a cognofilia; a mnemofilia. 

Holotecologia: a biblioteca; a Holoteca pessoal; a cognoteca; a encicloteca; a lexicote-

ca; a inventarioteca; a cosmogramoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Parageneticolo-

gia; a Holomnemônica; a Contrapontologia; a Biblioteconomia; a Inventariologia; a Arquivolo-

gia; a Proexologia; a Cosmovisiologia; a Infocomunicologia; a Mnemossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin acumuladora intelectual; a dupla leitor-autor; a dupla evolutiva de inversores atu-

ando com a quádrupla acumulação; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente 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 refém da autocognição. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente 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 refém da autocognição. 
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Hominologia: o Homo sapiens duplexaccumulatus; o Homo sapiens archivista; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens auto-

perquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dupla acumulação teórica = a da conscin incompletista, sem megagescon 

escrita; dupla acumulação teática = a da conscin completista, com megagescon ou obra-prima es-

crita. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, a tabela com 10 categorias de contrapontos entre a acumulação intraconsciencial e a extra-

consciencial, compondo a dupla acumulação: 

 

Tabela  –  Dupla  Acumulação:  Contrapontos 

 

N
os

 Acumulação   Intraconsciencial Acumulação   Extraconsciencial 

01. Memória  cerebral  pessoal Banco  de  dados  seletivos 

02. Mnemotécnica  pessoal Cosmograma  seletivo  pessoal   

03. Memória  remota  pessoal Bibliotáfio  pessoal  (Obras  raras) 

04. Associação  pessoal  de  ideias Inter,  multi  ou  transdisciplinaridade 

05. Priorização  da  autocognição Biblioteca  pessoal  especializada 

06. Multileituras  pessoais Multicomunicações  alheias 

07. Dicionários  cerebrais  pessoais Caderno  do  Autopesquisador 

08. Autorreflexões  de  aprendizagem Anais  recolhidos  em  congressos 

09. Cultura  polimática  pessoal Era  da  Informação  Global 

10. Autovivências  (99%  da  Teática) Teorias  gerais  (1%  da  Teática) 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dupla acumulação, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia; Homeostático. 

03.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Conexão  acumulada:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

09.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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A  TÉCNICA  DA  DUPLA  ACUMULAÇÃO  INTRAFÍSICA  

DETERMINA  A  DIRETRIZ  INTELIGENTE  PARA  A  CONSE-
CUÇÃO  ATÉ  DA  MAXIPROÉXIS  DE  QUALQUER  INTER-
MISSIVISTA  OU  COGNOPOLITA,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Em qual destas 3 posições você se inclui: conscin desorganizada, cons-

cin dupla acumuladora teórica ou conscin dupla acumuladora teática? É possível melhorar a con-

dição? 
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D U P L A    C I D A D A N I A    F U N C I O N A L  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dupla cidadania funcional é a condição da conscin, homem ou mulher, 

desde a juventude, empregar a titularidade concomitantemente da nacionalidade de 2 estados so-

beranos distintos, na potencialização do desempenho evolutivo pessoal, em face da acumulação 

de vivências e desafios múltiplos, da responsabilidade inerente aos direitos, privilégios, obriga-

ções e deveres de cidadão e da sustentabilidade da própria existência intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo dupla vem do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Apare- 

ceu no Século XVII. A palavra cidade procede do idioma Latim, civitas, “cidade; reunião de cida-

dãos; nação; pátria, foro; direito do cidadão romano; o povo da cidade”, e esta de civis, “cidadão; 

cidadã”. Surgiu no Século XIII. O termo cidadania apareceu em 1913. O vocábulo funcional deri-

va do idioma Francês, fonctionnel, “funcional”, e este do idioma Latim, functi, “trabalho; exercí-

cio; execução; complemento; termo”, ligado ao verbo depoente fungor, “cumprir; desempenhar; 

exercer; satisfazer; executar; pagar alguma dívida; empregar; fluir; padecer; ser pago”. Surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Dupla nacionalidade funcional. 2.  Aliança binacional fisiológica.  

3.  Lealdade funcional a 2 estados soberanos. 4.  Dupla dedicação nacionalista dinâmica. 5.  Pré- 

-cidadania Global. 6.  Pré-cidadania do Estado Mundial. 

Cognatologia: Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo cidadania: 

cidadã; cidadão; cidade; cidadela; cidadelha; cidadelhe; cidadesco; cidadoa; cidadonia; cida-

dota. 

Neologia. As 3 expressões compostas dupla cidadania funcional, dupla cidadania fun-

cional mínima e dupla cidadania funcional máxima são neologismos técnicos da Autexperimen-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Cidadania nacional. 2.  Dupla cidadania disfuncional. 3.  Cidadania 

sub-nacional. 4.  Cidadania supra-nacional. 5.  Múltipla cidadania. 6.  Cidadania terrestre. 7.  Ci-

dadania global. 

Estrangeirismologia: a dual citizenship; a dupla cidadania fait accompli; o conflito dual 

citizenship vis-à-vis dual allegiance; o glorified travel visa; o stake in a second economy; a new 

global elite in business; a dual citizenship trend in an era of growing global migration; o perpe-

tual traveler; a escape hatch providencial; o melting pot cultural; a global village. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à aplicação prioritária dos aportes proexológicos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem ci-

dadãos cósmicos. 

Citaciologia: – Em nenhum lugar o homem é estrangeiro. Sua verdadeira pátria é o Uni-

verso (Lucius Annaeus Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento autopesquisístico; os retro- 

pensenes; o fator evocativo da fôrma holopensênica pessoal; a retropensenidade; os neopensenes; 

a neopensenidade; a potencialização do holopensene pessoal das prioridades aplicadas à autopro-

éxis; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o aprofundamento nas reciclagens holopensênicas; 

os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a dupla cidadania funcional; o status da nacionalidade dupla; a dupla cidada-
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nia automática; a renúncia à cidadania; a viagem com dois passaportes; o livre trânsito entre fron-

teiras; a eliminação do visto de permanência; a fixação de residência sem vistos; o estudo e o tra-

balho legal sem barreiras; a abertura de empresa e conta bancária sem restrição; os acordos de 

bitributação; o imposto duplo; o direito de participar das vidas e dos governos de 2 povos distin-

tos; a situação do serviço militar duplo; a mudança de lealdade perpétua por lealdade voluntária;  

a tolerância da nacionalidade dupla em função da globalização e movimentos migratórios; o res-

gate das origens da família pluricultural multifacetada; a aculturação pelo convívio com os pares 

consanguíneos; a dupla base sociocultural; a matriz existencial dilatada; o duplo molde dos con-

tingenciamentos e condicionamentos sociais, morais e ideológicos modelando a base das manifes-

tações apriorísticas antievolutivas; o sobrepeso dos hábitos incorporados pelos modismos cultu-

rais; o rolo compressor duplo das culturas inúteis; a dupla cidadania diletante dilapidando o pró-

prio patrimônio, derivados dos aportes existenciais, e consequente potencialidades em curto pe-

ríodo; os corporativismos da Mesologia Retrógrada; as duplas coleiras sociais do ego; a diluição 

dos compromissos patrióticos, ao modo da bigamia; a Era da Insegurança Transnacional; a du-

pla espionagem facilitada; a crise da identidade nacional dupla; a paralização estigmatizante im-

posta pela própria holobiografia multimilenar (desviacionismo); o senso de pertencimento; a base 

idiomática predominante; o poliglotismo; a identificação da origem das idiossincrasias; o esforço 

da mudança da matriz mental; o freio dos condicionamentos anacrônicos; as duplas bases de 

reeducação pessoal; a descoberta da matriz mental de referência; a bagagem cognitiva pluricultu-

ral; a educação intercultural; a desculturação autoimposta; o estímulo à observação da diversida-

de; a sociabilidade pessoal internacional; a circunstância favorável de limpar os rastros negativos 

do passado (interprisão); as múltiplas contas cármicas vinculadas; os encontros de destino 

oportunizando as reconciliações grupocármicas pelos ressarcimentos cosmoéticos; o reencontro 

da família evolutiva dilatada; a teática conscienciológica na reeducação do modus operandi  

e modus faciendi evolutivo; a itinerância internacional conscienciológica; a potencialização dos 

atos prioritários e proexológicos pessoais; a mudança do ego promovida pelos choques culturais; 

a reciclagem intraconsciencial expandida; a expansão do círculo dos contatos interconscienciais 

imprimindo a aceleração sadia da história pessoal; a descoberta de potenciais inatos; a auto-

herança paragenética; o enriquecimento da autobiografia; a profilaxia do nacionalismo exacer-

bado; a consciência comunitária internacional; a mundialização próxima; o ir além de toda ideia 

política retrógrada; o mérito da plurinacionalidade; a liberalização da cidadania transformando  

o papel do nacionalismo e da nacionalidade; a sedimentação das bases rumo ao Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a Paragenética pessoal; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cultura parapsíquica (paracultura); o soma-

tório das paravivências; a bagagem retrocognitiva; a matriz paracultural da autoparaprocedência; 

a força intermissiva da autoproéxis; as autoprecognições parapsíquicas sadias pró-proéxis; a holo-

biografia pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gradual convivência com a diferença na infância–inter-

relacionamentos sadios; o sinergismo fôrma holopensênica–força presencial; o sinergismo con-

tato intercultural–recuperação antecipada de cons magnos; o sinergismo conscin prioritária cos-

moética–consciexes amparadoras de função; o sinergismo interassistencial apreensão-distribui-

ção; o sinergismo funcional no grupo evolutivo. 

Principiologia: o princípio do direito universal às múltiplas cidadanias; o princípio da 

neodemocracia mundial; os princípios do Estado Mundial; a fidelidade dos princípios pessoais 

hauridos no Curso Intermissivo (CI); o princípio da reciprocidade; o princípio do ressarcimento 

evolutivo; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da interdependência evolutiva; o prin-

cípio do determinismo evolutivo; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do 

dinamismo evolutivo; a relevância do princípio do exemplarismo pessoal (PEP) nos interrelacio-

namentos pessoais. 
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Codigologia: os códigos de conduta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

abrindo os caminhos para as neovivências; o código grupal da Cosmoética (CGC) enaltecendo  

a dinâmica coletiva atual. 

Teoriologia: a teoria dos recursos técnicos das informações e dicas úteis sobre viagens 

internacionais; a teoria da interprisão grupocármica demonstrando as consequências dos atos do 

passado; a teoria dos vínculos afetivos proexológicos; a teoria da holomemória integral holo-

biográfica; a teoria da intercooperação mundial. 

Tecnologia: a técnica da retribuição pessoal; a técnica de se viver em grupo; a técnica 

da evitação da perda das oportunidades evolutivas; as técnicas conscienciométricas sinalizando 

os vestígios do passado multiexistencial; a técnica da manutenção do megafoco prioritário; a téc-

nica terapêutica das ideias renovadoras; a técnica profilática da criticidade cosmoética. 

Voluntariologia: os voluntários-docentes-itinerantes da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

proéxis; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico do 

Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos; o Colégio Invisível da Intrafisicolo-

gia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio 

Invisível dos Seriexólogos; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Intermis-

sivistas. 

Efeitologia: os efeitos dos impactos sociais, econômicos, culturais e demográficos nos 

países de origem e destino migratórios; os efeitos das internacionalizações das abordagens; os 

efeitos evolutivos e regressivos das prerrogativas inerentes ao status da cidadania dupla; os efei-

tos evolutivos dos intercâmbios culturais; os efeitos do burilamento na fôrma sociocultural 

adquiridos e fixados na vida intrafísica; os efeitos da educação intercultural na renovação profi-

lática pessoal; os efeitos da miscigenação no esclarecimento e combate aos preconceitos raciais; 

os efeitos amortecedores no período de transição vivencial rumo ao neopatamar paracultural li-

bertário; os efeitos compensatórios no ajuste do ponteiro consciencial; os efeitos da reurbaniza-

ção extrafísica na explosão do número de cidadanias duplas. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do convívio multicultural; a conquista de 

neossinapses através da ultrapassagem dos vícios de formação cultural apontando a própria sa-

nidade intraconsciencial. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo diáspora–rea-

grupamento por interesses e afinidades; o ciclo da desconstrução das retroideias; o ciclo cultura 

aperfeiçoável–aplicação cosmoética. 

Enumerologia: o grau da anatomização das idiossincrasias; a qualidade da aculturação; 

o volume dos aportes existenciais; a amplitude da carga de convivialidade; a profundidade das re-

conciliações grupocármicas; a magnitude da reciclagem intraconsciencial; a dimensão do senso 

de pertencimento. A dupla cidadania em virtude de nascimento (jus soli); a dupla cidadania em 

virtude de ascendência (jus sanguinis); a dupla cidadania por operações automáticas de diferen-

tes leis; a dupla cidadania por efeito do casamento (jure matrimonii); a dupla cidadania por meio 

da naturalização; a dupla cidadania pela expatriação; a dupla cidadania pelo investimento finan-

ceiro maciço. 

Binomiologia: o binômio excesso de possibilidades–escassez de discernimento; o binô- 

mio usufruto-frutificação; o binômio débito-amortização; o binômio admiração-discordância;  

o binômio autocrítica-heterocrítica patrocinando o dinamismo da transculturação; o binômio es-

pecialismo holobiográfico–autorrevezamento multiexistencial; o binômio matriz cultural–mater-

pensene pessoal. 

Interaciologia: a interação direitos-deveres; a interação assimilação cultural–identida- 

de nacional; a interação mérito-prerrogativa; a interação neonacionalidades–avanço do senso 

do universalismo; a interação raízes grupocármicas e proexológicas–procedência extrafísica; 
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a interação duplo culturalismo–reforço do traço caracterial. 

Crescendologia: o crescendo autadesão simpática–autorrenovações essenciais; o cres- 

 cendo sentimento pátrio–sentimento planetário; o crescendo evolutivo cronêmico múltiplas cida- 

danias–caráter apátrida da consciência. 

Trinomiologia: o trinômio holobiografia-autobiografia-biografia; o trinômio Culturo-

logia-Multiculturologia-Interculturologia; o trinômio dupla cidadania–múltipla cidadania–cida-

dania supranacional. 

Polinomiologia: o polinômio migrações–miscigenações–múltiplas cidadanias–oportuni- 

dades evolutivas; o polinômio xenofílico aceitar-acolher-conviver-assistir; a defesa do acesso 

universal ao polinômio bens materiais–bens culturais–bens educacionais–bens evolutivos. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo excursão técnica cultural / viagem turística; o antagonismo status da cidadania 

dupla funcional / status da cidadania dupla diletante; o antagonismo dupla cidadania inata / du-

pla cidadania adquirida através de substancioso investimento financeiro; o antagonismo abertu-

ra para neovidas / fixação nas retrovidas. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin portadora de cidadania dupla e monoglota; 

 o paradoxo assimilação cultural crescente–disconexão política progressiva. 

Politicologia: as políticas internacionais das múltiplas cidadanias; as políticas nacio-

nais de indução, evitação ou coibição da cidadania dupla; a política de defesa dos direitos huma-

nos; a democracia direta; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis de segurança das fronteiras geopolíticas; as leis de migração; a lei 

do retorno; a lei do maior esforço coletivo. 

Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a conscienciofilia; a sociofilia; a adaptaciofilia; a po-

liticofilia; a cosmofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a xenofobia velada ou explícita; a neofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do avestruzismo re-

sultante do choque cultural reverso; a inadequação à neocultura intrafísica na síndrome do estran-

geiro; a síndrome da abstinência da Baratrosfera. 

Maniologia: a dromomania; a xenomania; a nostomania; a globomania. 

Mitologia: o mito do nacionalismo como ideologia moderna; os apriorismos interpesso- 

ais derivados dos mitos sobre comportamentos inerentes às etnias, naturalidades e nacionalida-  

des; o mito da cultura única e pura. 

Holotecologia: a culturoteca; a arqueoteca; a politicoteca; a diplomacioteca; a cogno-  

teca; a autopesquisoteca; a inventarioteca; a prioroteca; a recexoteca; a turismoteca; a grupocar- 

moteca; a convivioteca; a evolucioteca; a reurbanoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Via-

jologia; a Interaciologia; a Adaptaciologia; a Etologia; a Interprisiologia; a Recexologia; a Intrafi-

sicologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia; a Multiculturologia;  

a Geopoliticologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin dispersiva; a conscin desô; a conscin neofí-

lica; a conscin acumuladora intelectual; a pessoa pró-reversão existencial; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu- 

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera- 

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-
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no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o experimentador; o mi-

grante; o repatriado; o exilado; o expatriado; o refugiado; o asilado; o estrangeiro; o cidadão por-

tador da cidadania dupla. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu- 

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera- 

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 experimentadora; 

a migrante; a repatriada; a exilada; a expatriada; a refugiada; a asilada; a estrangeira; a cidadã 

portadora da cidadania dupla. 

 

Hominologia: o Homo sapiens viator; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens remissor; o Homo sapiens priorita-

rius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens liberator;  

o Homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens; o Ho-

mo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens parageopoliticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dupla cidadania funcional mínima = a vivência cosmopolita adstrita ao 

diletantismo antievolutivo das vivências multiculturais cingida pelos encantos, deslumbres, capri-

chos e prazeres; dupla cidadania funcional máxima = a vivência da conscin teática no cenário 

multicultural com resultados tangíveis e autodesempenhos proexológicos registrados. 

 

Culturologia: o multiculturalismo; a transculturalidade; a Interculturologia; a cultura 

da Autoproexologia. 

 

Proéxis. O status da cidadania dupla funcional pode ajudar a conscin, quando consciente 

e aberta, a dinamizar e potencializar as vivências evolutivas, principalmente as internacionais, 

a fim de realizar a autoprogramação existencial. 

Tecnicidade. A vivência técnica evolutiva promove, pelo convívio maior com a Huma-

nidade, o rompimento do patriotismo exarcebado, da xenofobia, do racismo e sectarimos anacrô-

nicos e, através da convivência com as diferenças e integração das experiências culturais, favore-

ce a crítica experimental na eliminação dos preconceitos e das apriorismoses. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

ocorrências comuns de distúrbios impensados e gravames imprevistos passíveis de ocorrer com   

a conscin incauta, em função da duplicidade de vivências em bases culturais e holopensênicas dis-

tintas, exigindo rigor e diligência para a tomada de medidas profiláticas: 

01. Apriorismos. Os megavícios culturais das ideias prontas do país de origem, retro-

cedendo as possibilidades de reestruturação da matriz mental de referência. 

02. Autocontingenciamento político. A restrição temporária ao regime político do Es-

tado limitando a politização nos múltiplos setores da vida intrafísica. 

03. Elitismo. A arrogância da autoinserção no jet set globalizado evidenciando as ex-

centricidades sociopáticas. 

04. Esbanjamento. O erro consciente ou inconsciente de desfrutar excessivamente  

e inutilmente os aportes multiculturais evolutivos autoconquistados rumo ao perdularismo croni-

cificado. 

05. Falha grupal. A reincidência do erro conviviológico aprofundando a interprisão 
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grupocármica. 

06. Fixação na retrovida. A empatia às amenidades socioculturais ultrapassadas e liga-

ções pessoais do passado – repetência autevolutiva – no novo ambiente manifestando a condição 

do antepassado de si mesmo. 

07. Fôrma holopensênica. O efeito da fôrma patopensênica na condição de armadilha 

energética contribuindo para as automimeses dispensáveis. 

08. Pseudovantagens. A defesa primária do status da cidadania dupla sem ter alcança- 

do autenfrentamentos evolutivos significativos. 

09. Queixa. A queixa contumaz dos efeitos dos choques culturais recorrentes. 

10. Xenofilia. A fascinação pela cultura estrangeira, exacerbada pela imaginação  

e a emotividade, gerando a visão curta. 

 

Desempenho. De acordo com a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

11 condições passíveis de potencializar e otimizar a vivência e desempenho da conscin portadora 

da cidadania dupla: 

01. Cidadania. A pensenização sadia sobre o conceito cidadania cósmica na revigora-

ção e construção do holopensene pessoal. 

02. Cosmoética. A definição e manutenção do código pessoal de Cosmoética na opera-

cionalização vivencial do cidadão duplo. 

03. Cosmovisão. As vistas para além dos modismos banais do dia a dia, refratário aos 

idiotismos culturais do Zeitgeist na mobilização para a globalização do saber. 

04. Dupla fôrma cultural. Os recursos de renovação profilática rumo a ultrapassagem 

pessoal da retrocultura, pelo cotejo das modalidades culturais. 

05. Idioma. A identificação e desenvolvimento do idioma base como expressão da fon-

te de recursos intraconscienciais ante os desafios evolutivos. 

06. Infância. A importância da análise dos inputs no período da infância e o exame das 

reações comportamentais nas diferentes fases do desenvolvimento na compilação do autoco-

nhecimento. 

07. Neofilia. O abertismo às pesquisas e reciclagens evolutivas na apreensão de neo-

ideias na formação da transculturalidade. 

08. Parentela composta. O profundo interesse em conhecer, acolher e assistir o grupo 

cármico consanguíneo independentemente da proxêmica. 

09. Poliglotismo. A disposição e autodeterminação pessoal em avançar da condição 

bilíngue rumo ao poliglotismo. 

10. Recéxis. A autodisponibilidade para a implementação das neoestratégias evolutivas 

pavimentando o caminho para a reconciliação cósmica. 

11. Viagens. A priorização das excursões técnicas culturais na busca de experiências 

prolíficas para a evolução. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dupla cidadania funcional, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

04.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Idiossincrasia  cultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

07.  Imiscigenação:  Parassociologia;  Nosográfico. 

08.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 
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09.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

10.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

11.  Pertencimento  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

12.  Prerrogativa:  Autopriorologia;  Neutro. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

A  DUPLA  CIDADANIA  FUNCIONAL  OPORTUNIZA  À  CONS-
CIN  LÚCIDA  AVALIAR  A  PRÓPRIA  CONDUTA  EVOLUTIVA  

NO  EMPENHO  PELA  RECONCILIAÇÃO  DOS  INTERESSES,  
APORTES  E  PRIORIDADES  EVOLUTIVAS  ALÉM  PÁTRIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a funcionalidade da cidadania 

dupla? Você já identificou, reconheceu e classificou os próprios recursos existenciais proexológi-

cos aplicáveis em cenários existenciais distintos? 
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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 31, 32, 61 a 75. 

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 Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 268, 279, 316, 317, 421, 626, 637 e 716. 
 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Blatter, Joachim K.; Erdmann, Stefanie; & Schwanke, Katja; Acceptance of Dual Citizenship: Empirical 

Data and Political Contexts; 65 p.; Artigo; Working Paper Series Global Governance and Democracy 02; 3 gráfs.; 1 ma-
pa; 30 tabs.; 334 refs.; 1 apênd.; disponível em:<http://www.unilu.ch/files/Acceptance-of-Dual-Citizenship-wp02.pdf>; 

Institute of Political Science University of Lucerne; Lucerne, Suíça; 2009; acesso em: 05.03.11. 

2.  Faist, Thomas; & Gerdes, Jürgen; Dual Citizenship in an Age of Mobility; 21 p.; Artigo; Site; 1 mapa;  
5 tabs.; 17 refs.; 2 apênds.; disponível em: <http://www.migrationpolicy.org/transatlantic/docs/Faist-FINAL.pdf>; Migra-

tion Policy Institute; Washington, DC; EUA; 2008; acesso em: 05.03.11. 

3.  Hansen, Randall; & Weil, Patrick; Dual Nationality, Social Rights and Federal Citizenship in the U.S. and 

Europe: The Reinvention of Citizenship; 352 p.; 14 caps.; alf.; 22,6 x 15,8 cm; disponível em: <http://books.google.com/ 

books?id=sHTJ2Zy4vXQC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=dual+citizenship+trend&source=bl&ots=zpLnBG5S4_&sig=WbdU

iZckdZP17QrsWJpsB5tAY&hl=en&ei=xUGCTYeXIcWgtgfgie3ABA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&v
ed=0CFIQ6AEwCTgU#v=onepage&q=dual%20citizenship%20trend&f=false>; Berghahn Books Inc.; Nova York, NY; 

EUA; 2002; acesso em: 06.03.11. 

4.  Østergaard-Nielsen, Eva; Dual Citizenship: Policy Trends and Political Participation in EU Member 

States; 13 p.; Artigo; Site; 24 refs.; disponível em:<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont200807/20080 

702ATT33270/ 20080702ATT33270EN.pdf>; European Parliament; Bruxelas, Bélgica; 2008; acesso em: 05.03.11. 
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D U P L A    C O N T R A P O S T A  
( D U P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dupla contraposta é o casal, o par ou a associação de duas pessoas de 

temperamentos opostos com o propósito de constituir a condição da dupla evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo dupla procede do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. 

Apareceu no Século XVII. O termo contraposto deriva também do idioma Latim, contrapostus, 

particípio passado de contraponere, “contrapor; pôr-se contra ou em frente; opor-se”. Surgiu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Dupla paradoxal. 02.  Dupla antipódica. 03.  Dupla desafinada.  

04.  Dupla aberrante. 05.  Dupla antitética. 06.  Dupla opositiva. 07.  Dupla antagônica. 08.  Du-

pla grotesca. 09.  Parceria não ideal. 10.  Parelha incompatível. 

Neologia. As 3 expressões compostas dupla contraposta, dupla contraposta efêmera  

e dupla contraposta perduradoura são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 01.  Dupla afim. 02.  Dupla evolutiva. 03.  Dupla exitosa. 04.  Parceria 

ideal. 05.  Parelha evolutiva. 06.  Dupla harmoniosa. 07.  Dupla bem-sucedida. 08.  Dupla produ-

tiva. 09.  Dupla interassistencial. 10.  União altruísta. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o status evolutivo convivencial de ambos os par-

ceiros duplistas; o Experimentarium; a coniunctio; o rapport multimilenar entre as conscins;  

a awareness afetiva; a amicability; o attachment; a friendship; a amitié amoureuse; a duplista 

whole pack; a escolha do partner evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade das escolhas evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da dupla evolutiva; a inclusão da Humanidade na penseni-

zação dos duplistas; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os holopensenes pessoais contrastantes. 

 

Fatologia: as pesquisas das exceções; a antipodia como solução evolutiva ou recurso 

terapêutico; a carga da convivialidade; o desafio da condição da dupla evolutiva; as consciências 

contrapostas; o isolamento patológico a 2; os contextos contrapostos; a primavera e o verão;  

a complexificação simplificada e a complexificação confusa; as pesquisas do duplismo emancipa-

tório; o Manual da Dupla Evolutiva; as relações sociais da dupla evolutiva; as coleiras sociais do 

ego; o nível da maturidade da dupla evolutiva; a relação paraprocedencial dos parceiros da dupla 

evolutiva; a biencapsulação dos componentes da dupla evolutiva; as avaliações pré-ressomáticas 

dos potenciais duplistas; a análise integrada de holobiografias; o cotejo entre fichas evolutivas;  

o saldo multiexistencial dos erros e acertos a 2; os débitos grupocármicos contraídos conjunta-

mente a serem resgatados a 2. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a alcova energeticamente contaminada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio pessoal de não acumpliciamento com o erro alheio; o prin-

cípio do duplismo ser a ponte para a megafraternidade. 
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Codigologia: a teática do código duplista de Cosmoética (CDC); os códigos sociais da 

convivência pacífica. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo os endossos sentimen-

tais irrefletidos. 

Tecnologia: a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibição); as técnicas da Conviviolo-

gia Sadia; as técnicas diagnósticas da Conscienciometria. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Duplologia; 

o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos pacificadores das concessões cosmoéticas recíprocas; os efeitos 

do autodiscernimento assistencial na superação das antipatias. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do cotejo entre consciências. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: as psicosferas dissonantes; os valores discordantes; os posicionamentos 

antipatizantes; os objetivos conflitantes; as condutas discrepantes; as mundividências polarizan-

tes; as biografias distoantes. 

Binomiologia: o binômio dupla evolutiva–interprisão grupocármica; o binômio (dupla) 

vítima-criminoso; o binômio (dupla) juiz-réu; o binômio (dupla) intermissivista-consréu; o binô-

mio (dupla) conscienciologista-anticonscienciologista. 

Interaciologia: a interação pais-filhos. 

Crescendologia: o crescendo dupla evolutiva–antimaternidade sadia. 

Trinomiologia: o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação;  

o trinômio boa vontade–paciência–Cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo paraíso intraconsciencial / inferno intraconscien-

cial; o antagonismo Serenona Pré-CL / genocida transmigrável; o antagonismo água / azeite;  

o antagonismo luz / trevas; o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo extremo dupla 

harmônica / dupla inconciliável; o antagonismo intercompreensão / segregação. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência conscien-

cial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassis-

tencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da afinidade interconsciencial; a lei 

de causa e efeito; a lei de atração entre os opostos ou lei da afinidade dos contrários. 

Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a duplofilia; a neofilia; a evolu-

ciofilia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: o regressismo conjunto através da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: a desconstrução a 2 do mito do amor romântico; a desmitificação a 2 do mito 

das almas gêmeas. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca; a experimentote-

ca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a duploteca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Evoluciologia; a Parapatologia; a Contrapontolo-

gia; a Antagonismologia; a Antonimologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Interpri-

siologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla contraposta; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin bara-

trosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o casal incompleto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; 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 ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 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: dupla contraposta efêmera = o casal, o par ou a associação de duas pes-

soas de temperamentos opostos com o propósito de constituir a condição da dupla evolutiva de 

pouca duração; dupla contraposta perduradoura = o casal, o par ou a associação de duas pessoas 

de temperamentos opostos com o propósito de constituir a condição da dupla evolutiva de longa 

duração com a duplista ou o duplista fazendo imensas concessões de fraternidade. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Duplologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a ta-

bela com 10 caracteres dos duplistas das duplas contrapostas, em geral: 

 

Tabela  –  Cotejos  de  Duplistas 

 

N
os

 Duplista  Feminina Duplista  Masculino 

01. Chapeuzinho vermelho (Bela) Lobo mau (Fera) 

02. Heroína Vilão 

03. Mulher concessiva Homo tyrannicus 

04. Patricinha Homem esquipático 

05. Poliana Espertalhão 

06. Princesa Genocida 

07. Santinha Cérbero 

08. Serenona Consréu ressomada 

09. Virgem Algoz (Estuprador) 

10. Vítima Assediador 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dupla contraposta, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Antipodia  consciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

07.  Dupla  acumulação:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Dupla  noturna:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

10.  Obviedade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

12.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

13.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 

14.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Trintão  sem  duplista:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  DUPLA  CONTRAPOSTA  É  ESTADO  SO-
CIOLÓGICO  DOS  MAIS  LASTIMÁVEIS  PRINCIPALMENTE  

QUANDO  SE  PRESENCIAM  SACRIFÍCIOS  PERMANENTES 
DA  CONSCIÊNCIA  FRATERNA  E  CONCESSIVA  DO  CASAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a condição sociológica da dupla 

contraposta? Tal estado constrangedor de vivência envolve você de algum modo? 
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D U P L A    NO T U R N A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A dupla noturna é o casal, par ou a associação de duas pessoas orientadas 

para o mesmo propósito social, profissional, artístico ou conscienciológico, quando notívagas  

e integradas ao holopensene ambiental urbano e às ações nas vias públicas e pontos da vida notur-

na nas metrópoles e megalópoles. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo duplo vem do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no 

Século XVII. O vocábulo noturno deriva do mesmo idioma Latim, nocturnus, e este de nox, “noi-

te”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Casal noturno. 2.  Par noturno. 3.  Parelha noturna. 4.  Associação de 

duas pessoas à noite. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo dupla: du-

pla-distância; dupla-hélice; dupla-ligação; dupla-troca; duplismo; duplista; duplódromo; dupló-

loga; Duplologia; duplologista; duplólogo. 

Neologia. As 3 expressões compostas dupla noturna, dupla noturna leve e dupla notur-

na pesada são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Dupla diurna. 2.  Casal diurno. 3.  Par diurno. 4.  Parelha diurna.  

5.  Associação de duas pessoas de dia. 

Estrangeirismologia: o night club; o nightgown; o red-light district; a sex industry;  

o show biz; os night bikers. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da visão humana. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Dupla: rela-

ção megafraterna. 

Citaciologia: – A noite é uma criança. À noite todos os gatos são pardos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal noturno. 

 

Fatologia: a parceria noturna; o Manual da Dupla Evolutiva; as relações sociais da 

dupla evolutiva; as coleiras sociais do ego; o nível da maturidade da dupla evolutiva; as lojas 24 

horas; os agitos noturnos. 

 

Parafatologia: a dupla de acopladores energéticos; a cabeça energética da dupla evolu-

tiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proexológico da dupla evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade. 

Ciclologia: o ciclo circadiano pessoal. 

Binomiologia: o binômio sono–vida noturna. 

Polinomiologia: o polinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo–casal parapsí-

quico; o polinômio diuturno manhã-tarde-noite-madrugada. 

Antagonismologia: o antagonismo dia / noite. 

Filiologia: a hedonofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 
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Holotecologia: a somatoteca; a sexoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Duplologia; a Vinculologia; a Sociologia; a So-

ciometria; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla noturna; a dupla evolutiva inversor-inversora; a dupla evolutiva 

bem-sucedida; a dupla de conscins assistenciais; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin 

baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca huma-

na lúcida; o ser interassistencial; a dupla cosme-damião; os componentes das orquestras dançan-

tes; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o parceiro noturno; o aman-

te da sessão da meia-noite; o astrônomo; o discotecário; o grafiteiro; o insone; o jogador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 parceira noturna; 

a amante da sessão da meia-noite; a astrônoma; a discotecária; a grafiteira; a insone; a jogadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens noctivagus; o Homo sapiens noturnus; o Homo sapiens 

noctivigilus; Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: dupla noturna pesada = a constituída por 2 elementos patológicos ou an-

ticosmoéticos; dupla noturna leve = a constituída por 2 elementos sadios ou cosmoéticos. 

 

Detalhismo. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, nas pesquisas das cons-

ciências, sempre complexas, não podemos despriorizar a técnica do detalhismo e a técnica da 

exaustividade. 

 

Notívagos. Segundo a Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 100 duplas de personali-

dades opostas e específicas de notívagos, homens e / ou mulheres, consciências atuantes no perío-

do noturno, avaliadas conscienciometricamente quanto às aproximações simples e às interações, 

por exemplo, com o belicismo: 

01.  Dupla amigo-desafeto. 

02.  Dupla amparador-assediador. 

03.  Dupla analista-superficial. 
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04.  Dupla assistente-assistido. 

05.  Dupla atacadista-varejista. 

06.  Dupla autêntico-mentiroso. 

07.  Dupla autodeterminado-murista. 

08.  Dupla autor-ator. 

09.  Dupla bem-criado–malcriado. 

10.  Dupla bombeiro-piromaníaco. 

11.  Dupla buscador-evitador. 

12.  Dupla cético-idólatra. 

13.  Dupla cidadão-cidadã. 

14.  Dupla cientista-artista. 

15.  Dupla civil-militar. 

16.  Dupla coerente-incoerente. 

17.  Dupla comandante-comandado. 

18.  Dupla compreendido-temido. 

19.  Dupla conscin-consciex. 

20.  Dupla contagiável-contagiante. 

21.  Dupla conteudístico-formalista. 

22.  Dupla convidado-penetra. 

23.  Dupla cosmoético-anticosmoético. 

24.  Dupla culto-ignorante. 

25.  Dupla defensor-atacante. 

26.  Dupla desbloqueado-bloqueado. 

27.  Dupla desperto-hipnagógico. 

28.  Dupla diligente-displicente. 

29.  Dupla diplomado-apedeuta. 

30.  Dupla distenso-ansiosa. 

31.  Dupla doador-avarento. 

32.  Dupla duplista-solteirão. 

33.  Dupla educado-insciente. 

34.  Dupla encapsulador-encapsulado. 

35.  Dupla encarador-esquivante. 

36.  Dupla erudito-emergente. 

37.  Dupla espectador-figurante. 

38.  Dupla estadista-político. 

39.  Dupla estrela-anônimo. 

40.  Dupla evolucionário-fossilizado. 

41.  Dupla experimentador-crente. 

42.  Dupla filantropo-estroina. 

43.  Dupla ganhador-perdedor. 

44.  Dupla herói-vilão. 

45.  Dupla homem-mulher. 

46.  Dupla imagístico-imagético. 

47.  Dupla imunizado-intoxicado. 

48.  Dupla incorrupto-corruptor. 

49.  Dupla indagador-respondedor. 

50.  Dupla individualista-tribalista. 

51.  Dupla informador-doutrinador. 

52.  Dupla integrado-alienado. 

53.  Dupla íntegro-mutilado. 

54.  Dupla intelectual-operário. 

55.  Dupla intermissivista-consréu. 

56.  Dupla inversor-reciclante. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9065 

57.  Dupla jovem-velho. 

58.  Dupla legal-ilegal. 

59.  Dupla leigo-religioso. 

60.  Dupla líder-liderado. 

61.  Dupla lúcido-obnubilado. 

62.  Dupla mãe-pai. 

63.  Dupla majoritário-minoritário. 

64.  Dupla maneca-cortesã. 

65.  Dupla manipulado-manipulador. 

66.  Dupla masoquista-sádico. 

67.  Dupla mentalsomático-psicossomático. 

68.  Dupla militar-paisano. 

69.  Dupla motorista-pedestre. 

70.  Dupla neofílico-neofóbico. 

71.  Dupla organizado-desorganizado. 

72.  Dupla pacifista-belicista. 

73.  Dupla paracerebral-subcerebral. 

74.  Dupla patrocinador-patrocinado. 

75.  Dupla polivalente-monovalente. 

76.  Dupla positivo-negativo. 

77.  Dupla produtivo-ocioso. 

78.  Dupla professor-aluno. 

79.  Dupla profissional-amador. 

80.  Dupla prolífico-prolixo. 

81.  Dupla psicólogo-psicopata. 

82.  Dupla questionador-abúlico. 

83.  Dupla racional-ilógico. 

84.  Dupla remissor-matador. 

85.  Dupla renovador-tradicionalista. 

86.  Dupla ricaço-despossuído. 

87.  Dupla sadio-patológico. 

88.  Dupla síndico-zelador. 

89.  Dupla sociável-socioso. 

90.  Dupla suave-violento. 

91.  Dupla superarticulado-desorientado. 

92.  Dupla superavitário-deficitário. 

93.  Dupla superdotado-debiloide. 

94.  Dupla técnico-instintivo. 

95.  Dupla titular-sósia. 

96.  Dupla traforista-trafarista. 

97.  Dupla urbanita-ruralista. 

98.  Dupla válido-inválido. 

99.  Dupla vítima-algoz. 

100.  Dupla zoofílico-zoofóbico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a dupla noturna, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 
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03.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Fauna  humana  noturna:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

12.  Rota  de  colisão:  Conviviologia;  Nosográfico. 

 

SOB  A  ÓTICA  DA  EXPERIMENTOLOGIA  E  DO  CONS-
CIENCIOGRAMA,  ESTAS  DUPLAS  DE  NOTÍVAGOS  FA-

CULTAM  O  TESTE  PERTINENTE:  –  DURANTE  A  NOITE,  
EM  QUAIS  DESTAS  CONDIÇÕES  VOCÊ  SE  COLOCA? 

 

Questionologia. Você vive as próprias noites de modo produtivo? Isso acontece com vo-

cê acompanhado ou não? As companhias noturnas são predominantemente intra ou extrafísicas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1. 1.  Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 1 a 208. 
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D U P L I C I D A D E    D E    O B J E T O S  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A duplicidade de objetos é a técnica de se utilizar 2 objetos ou instrumen-

tos afins, ou da mesma categoria funcional, simultaneamente, a fim de se evitar falhas ou erros de 

aferição nas experiências, apurando a exatidão das ações, métodos, sistemáticas e profilaxias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo duplicidade vem do idioma Latim, duplicitas, “qualidade ou estado 

de ser duplo”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo objeto procede do mesmo idioma Latim, 

objectus, “ação de pôr adiante; interposição; barreira; objeto que se apresenta aos olhos”. Surgiu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Duplicação de objetos. 02.  Duplicidade objetal. 03.  Dupla de obje-

tos. 04.  Par de instrumentos. 05.  Duplicidade de aparelhos. 06.  Objeto sobressalente. 07.  Objeto 

repetido. 08.  Peça duplicada. 09.  Artefato duplo. 10.  Objeto acessório. 

Neologia. As 3 expressões compostas duplicidade de objetos, duplicidade de objetos re-

sidenciais e duplicidade de objetos administrativos são neologismos técnicos da Autexperimento-

logia. 

Antonimologia: 1.  Objeto simples. 2.  Instrumento único. 

Estrangeirismologia: a workstation dupla; o stand by; o backup; o up and running;  

a conscin reliable; a minimização do downtime; o contingenciamento de sites; a arquitetura hot-

standby. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autopercuciência pesquisística ou técnica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; a autopensenidade mantida 

retilínea pelo acesso fácil aos objetos de uso cotidiano; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: a duplicidade de objetos; a dobração dos instrumentos; o emprego de mais de 

2 objetos simultaneamente; a vida humana sistematizada; a duplicação da infraestrutura otimiza-

dora do trabalho pessoal; os facilitadores na aquisição dos objetos; o reforço da Tecnologia;  

a aplicação inteligente da Era da Fartura; a facilitação do uso dos objetos no dia a dia; a busca da 

precisão máxima; a necessidade evolutiva da exatidão para se alcançar a racionalidade maior do 

autodiscernimento; a sistematização técnica dos hábitos; a autodisciplina intelectual; a autorgani-

zação cosmoética; a duplicidade dos sentidos; a anfibolia; a Anfibologia; o anfibologismo; a am-

biguidade; a cópia das coisas; o clone; o objeto de reserva; o sobressalente; a segurança extra;  

o gerenciamento eficiente dos recursos disponíveis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a duplicidade existencial da conscin semiconsciex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ação-realização; o sinergismo autoconvicção-autodeter-

minação; o sinergismo Etologia-Evoluciologia. 

Principiologia: o princípio da otimização; o princípio da utilidade; o princípio da evo-

lução consciencial; o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio da autodedicação; o princí-
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pio da prioridade compulsória; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do me-

gafoco mentalsomático; o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos 

autodesempenhos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; as técnicas da Er-

gonomia; as técnicas de prevenção ou profilaxia funcional; a técnica dos sobressalentes; a técni-

ca da priorização do mais relevante; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica de viver evoluti-

vamente; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do autodidatismo; as técnicas de autopesquisas 

colocadas em prática; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Reeducacio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Tenepessolo-

gia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio 

Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Intrafisico-

logia. 

Efeitologia: os efeitos da autopesquisa nas reciclagens intraconscienciais; os efeitos 

das assinaturas autopensênicas deliberativas; os efeitos da livre escolha; o efeito do autodesem-

penho na interassistencialidade parapsíquica e cosmoética; o efeito halo da organização evoluti-

va pessoal; os efeitos otimizadores da autoprodutividade dos objetos mantidos sempre à mão; os 

efeitos da administração da vida intelectual. 

Neossinapsologia: os autodesempenhos novos exigindo sempre sinapses novas no cé-

rebro renovado. 

Ciclologia: o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo prospectar-realizar-encerrar; o ciclo de 

realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo de reeducação das condutas pes-

soais; o ciclo instantâneo precisar-encontrar. 

Enumerologia: os papéis e as pastas; as canetas e os marca-textos; as luminárias e as lu-

pas; os relógios e os calendários; os porta-livros e os supedâneos; os manuais e os dicionários; os 

exaustores e os condicionadores de ar. 

Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto; o binômio saber-fazer; o binômio auto-

desempenho-recorrência; o binômio usuário-objeto; o binômio recurso necessário–recurso dis-

ponível. 

Interaciologia: a interação lucidez decisória–aceleração evolutiva; a interação vonta-

de-ação; a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação autodesempenho proexo-

lógico–Curso Intermissivo pré-ressomático; a interação escritório residencial–escritório profis-

sional. 

Crescendologia: o crescendo idealizar-realizar; o crescendo autodesempenhos ordiná-

rios–autodesempenhos megagescônicos; o crescendo volição-intenção-autodesempenho-com-

pléxis. 

Trinomiologia: o trinômio decidir-assumir-agir; o trinômio intencionalidade-priori-

dade-atividade; o trinômio princípio-meio-fim; o trinômio definição-determinação-deliberação;  

o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio automotivação-trabalho- 

-lazer; o trinômio vontade-posicionamento-esforço; o trinômio (homografia) coesão-coerência- 

-continuísmo. 

Polinomiologia: o polinômio definição-deliberação-determinação-ação; o polinômio 

autocognição-autocriatividade-automotivação-autorresolutividade; o polinômio coesão-coerên-

cia-clareza-compreensibilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo correr atrás / deixar 

para lá; o antagonismo pró-atividade / passividade; o antagonismo autocorreção imediata dos 

lúcidos / autocorreção postergada dos incautos; o antagonismo projeto aberto / obra acabada;  
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o antagonismo determinação / determinismo; o antagonismo autodesempenhos evolutivamente 

rentáveis / autodesempenhos evolutivamente estéreis; o antagonismo duplicidade objetal / consu-

mismo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a lucidocracia;  

a proexocracia; a recexocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da ação-reação; as leis do Cosmos; as leis dos direitos e deveres inter-

conscienciais; a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade. 

Filiologia: a decidofilia; a definofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a planofilia; a prio-

rofilia; a voliciofilia. 

Holotecologia: a biblioteca; a Holoteca pessoal; a cognoteca; a encicloteca; a lexicote-

ca; a administrativoteca; a cosmogramoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Intrafisicologia; a Extraconscienciolo-

gia; a Prevenciologia; a Autodiscernimentologia; a Reeducaciologia; a Interaciologia; a Autoprio-

rologia; a Prospectivologia; 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; a conscin large. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 evolutiens; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens dyna-

micus; o Homo sapiens maxilinearis; o Homo sapiens praeparatus; o Homo sapiens parapsy-

chicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: duplicidade de objetos residenciais = os 2 banheiros da dupla evolutiva; 

duplicidade de objetos administrativos = os 2 documentos relevantes, iguais, copiados. 

 

Culturologia: a cultura da Experimentologia; a cultura da autoprodutividade conti-

nuada. 
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Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

20 categorias da duplas de objetos passíveis de serem usados ao mesmo tempo nas autovivências 

diárias e nas pesquisas evolutivas em geral: 

01.  Dois aquecedores: em cômodos diferentes contíguos. 

02.  Dois automóveis: o específico de cada duplista. 

03.  Dois banheiros: o específico de cada duplista. 

04.  Dois calendários: dispostos em locais diferentes. 

05.  Dois cronômetros: com a intenção de aferir o tempo correto. 

06.  Dois dicionários básicos: o da residência e o do escritório. 

07.  Dois documentos pessoais: quando importantes; a cópia do documento jurídico. 

08.  Dois guarda-chuvas. 

09.  Dois higrômetros: em locais diferentes. 

10.  Dois nobreaks: interligados para aumentar a segurança dos arquivos. 

11.  Dois termômetros: o de dentro e o de fora da residência. 

12.  Dois travesseiros: a fim de facilitar o conforto para dormir. 

13.  Duas balanças de banheiro: de marcas diferentes a fim de evitar enganos. 

14.  Duas canetas: de uso pessoal. 

15.  Duas chaves: da residência. 

16.  Duas garrafas de água: potável, em locais distintos. 

17.  Duas lanternas: a grande e a pequena. 

18.  Duas lupas: a grande e a pequena com lâmpada. 

19.  Duas televisões: aparelhos de tamanhos diferentes para acompanhar 2 programas ao 

mesmo tempo. 

20.  Duas toalhas: a de rosto e a de banho. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a duplicidade de objetos, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

04.  Dupla  acumulação:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Dupla  contraposta:  Duplologia;  Neutro. 

06.  Dupla  noturna:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

08.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

09.  Duplocurso:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

10.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

11.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

13.  Sobressalente:  Prevenciologia;  Neutro. 

14.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

15.  Trintão  sem  duplista:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  TÉCNICA  DO  EMPREGO  DE  2  OBJETOS  OU  INSTRU-
MENTOS  AFINS,  DA  MESMA  CATEGORIA  FUNCIONAL,  SI-
MULTANEAMENTE,  EVITA  ERROS  DE  AFERIÇÃO  NAS  EX-
PERIÊNCIAS,  APURANDO  A  EXATIDÃO  DAS  PESQUISAS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a duplicidade de objetos com a mesma 

função? De quais categorias? 
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D U P L I S M O    I N V E X O L Ó G I C O  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O duplismo invexológico é a aplicação da técnica da dupla evolutiva (DE) 

pelo casal de inversores, homem e mulher, com base na união cosmoética e na prática da interas-

sistencialidade, a partir da materialização das ideias intermissivas por meio da produção de ges-

cons sinérgicas às proéxis pessoais e grupais, visando a sustentação da invéxis e a conquista do 

compléxis a 2. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo duplo vem do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no 

Século XVII. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio 

artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; con-

duta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O vocábulo in-

versão provém do mesmo idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; 

anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inver-

ter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial procede do idioma Latim Tar-

dio, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se 

ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu também no Século XIX.  

O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Téatica duplista de inversores. 2.  Parceria a 2 invexológica. 3.  Inve-

xibilidade a 2. 

Neologia. As 3 expressões compostas duplismo invexológico, duplismo invexológico je-

juno e duplismo invexológico veterano são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Duplismo recexológico. 2.  Duplismo entre reciclante e inversor.  

3.  Intermissivismo duplista. 4.  Recexibilidade a 2. 

Estrangeirismologia: a glasnost entre dupla de inversores; o Conviviarium; o upgrade 

da interassistencialidade a 2; a partnership invexológica com foco na megagescon; o rapport  

a 2 com equipe extrafísica de ponta. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução interassistencial a 2. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Duplismo po-

tencializa invéxis. 

Coloquiologia: as metades da laranja; o par ideal; o casal eterno, representando imatu-

ridades da Socin na idealização do casal perfeito. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade invexológica; os invexo-

pensenes; a invexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da 

autorganização evolutiva; os ortopensenes fortalecendo a relação a 2; a neopensenidade predomi-

nando a produção de gescons; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene a 2 da Inve-

xologia e da Duplologia; a convergência pensênica cosmoética do duplismo invexológico; a am-

pliação da cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o duplismo invexológico; o relacionamento a 2, com objetivos interassisten-

ciais, evolutivos e proexológicos; a atenção aos fatos e parafatos no encontro da dupla evolutiva; 

a evitação da ficação; a invéxis auxiliando o jovem na escolha da dupla evolutiva; o ato de dizer 

não ao casamento convencional; a antimaternidade produtiva; a anticonflitividade a 2; a anticom-

petitividade; a eliminação dos melindres; a autoconfiança mútua eliminando o ciúme e a possessi-
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vidade; o convívio interassistencial diário a 2; o autenfrentamento da invéxis a 2; a interassistên-

cia às famílias dos inversores duplistas; o apoio mútuo; a certeza íntima de ninguém perder nin-

guém ao longo da evolução; o exercício da coorientação evolutiva entre o casal; o minicompléxis 

diário conquistado a 2; o equilíbrio afetivo-sexual potencializando a proéxis pessoal; o loc interno 

sustentando o duplismo invexológico; a assunção da autonomia proexológica a 2; a aceleração da 

evolução pessoal; o autexemplarismo no duplismo invexológico; a participação dos duplistas no 

Grupo de Inversores Existenciais (GRINVEX), potencializando as pesquisas invexológicas; 

o exercício do voluntariado conscienciológico a 2; a convergência das proéxis; a superação da 

pressão mesológica nociva através da invéxis a 2; o ato de praticar o desassédio a 2, visando al-

cançar a desperticidade; a opção pela gestação consciencial ao invés da gestação humana; a erudi-

ção da dupla de inversores; a priorização na produção de gescons desde a juventude; a autorgani-

zação do tempo para pesquisa e escrita; a aquisição de biblioteca especializada com temas afins às 

pesquisas dos duplistas; a publicação do primeiro livro técnico individual ou em dupla; o continu-

ísmo da escrita visando alcançar megagescon; a ampliação da interassistência gesconológica al-

cançando a policarmalidade; o exercício da megafraternidade a 2; o duplismo invexológico en-

quanto caminho para a transafetividade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os acordos evoluti-

vos firmados entre a dupla de inversores existenciais no Curso Intermissivo (CI); a Invexologia  

e a Duplologia como disciplinas prioritárias a serem estudadas nos Cursos Intermissivos avança-

dos; as práticas energéticas a 2; a identificação da cabeça energética da dupla de inversores;  

a consolidação da conexão com os amparadores extrafísicos na assistência realizada pela dupla 

evolutiva de inversores; a antecipação da tenepes pelos duplistas a partir da invéxis; o desenvolvi-

mento do epicentrismo consciencial a 2; o preparo do casal de inversores para a Pré-Intermissio-

logia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amizade-afetividade; o sinergismo invéxis–dupla evoluti-

va; o sinergismo aplicabilidade do maxiplanejamento–teática duplista; o sinergismo dos objeti-

vos assistenciais; o sinergismo das rotinas diárias para a escrita a 2; o sinergismo das gescons; 

o sinergismo das proéxis. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) permeando o duplismo invexológico;  

o princípio da parceria evolutiva “juntos vamos mais longe”; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP); o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio do respeito mútuo; o princípio 

de nadar no contrafluxo da Socin, ao optar pela antimaternidade e o antimatrimônio; o princípio 

do compromisso interassistencial a 2; a busca pelo princípio da verdade relativa de ponta (ver-

pon). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC). 

Teoriologia: a teoria das inversões existenciais; a teoria do pentatlo duplista; a teoria 

do triatleta conscienciológico aplicada a 2; a teoria da Pré-Intermissiologia. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da dupla evolutiva;  

a técnica do mapeamento das insatisfações pessoais entre a dupla; a técnica do maxiplanejamen-

to invexológico; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica aplicada a 2; a técnica do arco voltai-

co craniochacral entre os duplistas; as técnicas conscienciométricas de autopesquisa a 2. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo;  

o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Duplologia;  

o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível 
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da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Evolucio-

logia. 

Efeitologia: o efeito atrator da seriéxis em conjunto proporcionando a formação da du-

pla evolutiva invexológica atual; o efeito aglutinador de jovens a partir da presença da dupla de 

inversores; o efeito centrífugo da interassistência realizada pelos inversores duplistas; o efeito 

motivador causado a partir da escrita a 2; o efeito benéfico do autexemplarismo dos inversores 

duplistas em outros casais; o efeito fortalecedor na junção das equipexes dos componentes da 

dupla; os efeitos evolutivos da fraternidade vivida a 2. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses para implantação de rotina gesconológi-

ca a 2. 

Ciclologia: a Pré-Intermissiologia sendo consolidada no ciclo invéxis-duplismo-tenepes- 

-megagescon-compléxis. 

Enumerologia: o duplismo invexológico interassistencial; o duplismo invexológico aute-

xemplarista; o duplismo invexológico parapsíquico; o duplismo invexológico multiexistencial;  

o duplismo invexológico cosmoético; o duplismo invexológico gesconológico; o duplismo invexo-

lógico seriexológico. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocuidado-heterocuida-

do; o binômio diálogo-desinibição; o binômio afetividade–sexualidade madura; o binômio teáti-

ca-verbação; o binômio inversivo duplismo–proéxis em comum; o binômio duplismo invexológi-

co–megagescon. 

Interaciologia: a interação equipin-equipex nas práticas interassistenciais da dupla evo-

lutiva de inversores. 

Crescendologia: o crescendo casal incompleto–casal íntimo–dupla evolutiva; o cres-

cendo duplismo invexológico–transafetividade. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) conscin-duplista-amparador; o trinômio intermissivis-

tas–inversores duplistas–líderes interassistenciais. 

Polinomiologia: o polinômio duplistas assistentes–duplistas autores–duplistas desper-

tos–duplistas completistas. 

Antagonismologia: o antagonismo competitividade / trabalho ombro a ombro; o anta-

gonismo inculcação fantasiosa / glasnost; o antagonismo sozinhos andamos mais rápido / em 

grupo vamos mais longe; o antagonismo matrimônio / duplismo; o antagonismo gestação huma-

na / gestação consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de a dupla evolutiva de adolescentes inversores poder apre-

sentar relacionamento mais maduro em comparação aos próprios pais casados há 25 anos. 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a invexocracia; a conscienciocracia;  

a cosmoeticocracia; a proexocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei de causa 

e efeito; a lei das afinidades norteando a composição da dupla evolutiva. 

Filiologia: a gesconofilia; a interassistenciofilia; a neofilia; a invexofilia; a proexofilia;  

a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autodecidofobia; a criticofobia; a fobia social; a autofobia; a invexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); o duplismo invexológico elimi-

nando a síndrome de Cinderela. 

Maniologia: a extinção da mania de fazer média afetiva. 

Mitologia: o mito da alma gêmea. 

Holotecologia: a duploteca; a invexoteca; a proexoteca; a assistencioteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Duplologia; a Proexologia; a Conviviologia; a In-

teraciologia; a Priorologia; a Gesconologia; a Cosmoeticologia; a Discernimentologia; a Holoma-

turologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin afetiva; a dupla evolutiva inversor-inversora; a conscin lúcida;  

a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin jovem evolutivamente ma-

dura; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista assistencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; o duplólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convi-

viólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;  

o intelectual; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o maxidissidente ideológico;  

o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; 

o homem de ação; o desperto; o duplista; o invexólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista assistencial; 

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a duplóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivi-

óloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a in-

telectual; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a maxidissidente ideológica; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a desperta; a duplista; a invexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens 

inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens intermis-

sivus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: duplismo invexológico jejuno = o da dupla evolutiva de inversores exis-

tenciais ainda sem livro publicado; duplismo invexológico veterano = o da dupla evolutiva de in-

versores existenciais com publicação de livro interassistencial, preparando-se para a produção da 

megagescon. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da invéxis; a cultura da 

convergência de trafores duplológicos; a cultura da escrita a 2. 

 

Desconstrução. O duplismo invexológico contribui na desconstrução ideológica do casal 

ideal e convencionalmente correto, cujo objetivo é constituir família, ser bons pais e defender  

o clã. A invéxis derruba as paredes das tradições, reconstruindo comportamentos pró-evolutivos. 

 

Realizações. Pelos critérios da Autevoluciologia, eis listados em ordem alfabética, 15 va-

riáveis e respectivos indícios de realizações pela conscin inversora, a partir da junção teática das 

técnicas da invéxis e da dupla evolutiva: 

01. Antimaternidade. A opção mútua pela produção de gescons ao invés da maternida-

de e da paternidade. 

02. Autexposição. A glasnost recíproca dos duplistas, servindo 1 ao outro como base 

invexométrica. 

03. Autodesperticidade. A realização de listagem quanto às insinuações da autodesper-

ticidade pelos duplistas, explicitando tecnicamente o nível de concretização e autavaliação das 

recins. 

04. Cláusulas. A constituição sincera, teática e objetiva do código duplista de Cosmoé-

tica, pautado nos interesses evolutivos prioritários dos componentes da dupla de inversores. 
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05. Energometria. A aplicação de técnicas energéticas, a exemplo do arco voltaico, en-

tre os duplistas, promovendo o autodesenvolvimento energético e mapeamento das sinaléticas. 

06. Ferramentas. O aproveitamento exitoso das ferramentas autopesquisísticas,  

a exemplo dos laboratórios, cursos e técnicas conscienciométricas, a fim de elucidar crises positi-

vas de crescimento na dupla evolutiva invexológica. 

07. Gescon. A produção de gestação consciencial em dupla, chancelando o sinergismo 

das potencialidades de inversores. 

08. Grupocarma familiar. A interassistência advinda dos inversores duplistas às res-

pectivas famílias nucleares, através do acolhimento, autexemplarismo e desassédio. 

09. Liberdade. A liberdade interassistencial conquistada através da invéxis, resultando 

em sucesso nos trabalhos autoproexológicos conjuntos dos duplistas. 

10. Maxiplanejamento. O desenvolvimento do maxiplanejamento invexológico por 

ambos componentes da dupla, definindo o Manual Pessoal de Prioridades (MPP). 

11. Megafraternidade. O primeiro exercício de megafraternidade praticado entre o ca-

sal de duplistas inversores. 

12. Recins. As reciclagens alcançadas entre os inversores duplistas, a partir da autode-

terminação e do autabsolutismo ante as técnicas evolutivas. 

13. Seriéxis. A pesquisa e rememoração de contexto holobiográfico entre os duplistas, 

fortalecendo o sinergismo, união e afinidade do casal de inversores em prol do completismo exis-

tencial. 

14. Sexualidade. A prática estratégica do sexo diário maduro entre os duplistas, com in-

tuito de controlar instintos básicos e liberar espaço mental para os pensamentos mais elevados 

evolutivamente. 

15. Tenepes. A fixação do holopensene homeostático interassistencial na base intrafísi-

ca do casal, sustentada pelo tenepessismo de ambos componentes da dupla. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o duplismo invexológico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02. Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03. Almas  gêmeas:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

06.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

07.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

08.  Duplismo  reflexivo:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

10.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 

11.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

12.  Predisposição  ao  duplismo:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

13.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

14.  Reencontro  duplista:  Duplologia;  Neutro. 

15.  Senha  pré-duplista:  Duplologia;  Homeostático. 
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O  CASAL  OPTANTE  PELO  DUPLISMO  INVEXOLÓGICO  

TENDE  A  AMADURECER  MAIS  RÁPIDO,  DEVIDO  ÀS  PRÁ-
TICAS  DIUTURNAS  DA  MEGAFRATERNIDADE  E  DA  INTER-
ASSISTÊNCIA  UNIVERSALISTA,  EXTENSIVA  AO  COSMOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica as técnicas da inversão existencial e da 

dupla evolutiva? Em caso afirmativo, quais realizações já conquistou a partir dessa vivência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 135 a 216. 

2.  Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Ra-
zera; 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 11 a 168. 

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 689 a 715. 

 

R. M. S. 
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D U P L I S M O    L I B E R T Á R I O  
( D U P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O duplismo libertário é a aplicação teática dos princípios da Duplologia  

pelos parceiros da dupla evolutiva harmonizada, com bases na interassistencialidade cosmoética, 

capazes de unir os esforços de ambos os duplistas, ao mesmo tempo, no exercício da mutualidade 

ou interatividade das profissões, na vivência da invéxis, nas práticas da tenepes, na condição de 

minipeças assistenciais, no âmbito do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, até 

chegar à consecução das megagescons conjuntas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo duplo vem do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no 

Século XVII. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio 

artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; con-

duta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O vocábulo li-

bertário procede do idioma Latim, libertas, “liberto; forro”, sob o influxo do idioma Francês, li-

bertaire. Apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Duplismo emancipatório. 2.  Duplismo interassistencial. 3.  Duplis-

mo ativista social. 4.  União altruísta. 

Neologia. As 3 expressões compostas duplismo libertário, duplismo libertário inicial  

e duplismo libertário prolongado são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 1.  Casal egocentrado. 2.  Casamento egocêntrico. 3.  Casamento exclu-

sivista. 4.  União egocêntrica. 5.  Encapsulamento patológico a 2. 6.  Isolamento egoico a 2. 7.  Pai-

xão romântica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial, interassistencial, a 2. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Duplologia 

significa libertação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene cosmoético, interassistencial, da dupla evolutiva; a inclu-

são da Humanidade na pensenização dos duplistas; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o duplismo libertário; a escolha amorosa consciente; o autodiscernimento 

quanto à escolha do parceiro (ou parceira) ideal para a proéxis; a construção e manutenção con-

junta do duplismo exitoso; o amor entre os parceiros servindo de base para a aquisição do senso 

de fraternidade; o duplismo como ponte para a megafraternidade; o sentimento fraterno extrapo-

lando as fronteiras do casal; a condição da dupla evolutiva não sendo gaiola existencial; os duplis-

tas se ajudando reciprocamente e assistindo aos demais, objetivando a evolução de todos; a dupla 

evolutiva não se assenta em amor egoístico; a dupla evolutiva não é monopolizada pelo sexo;  

a união entre duas conscins altruístas; a confluência cosmoética a 2; a dupla de interassistentes;  

a dupla evolutiva bem-sucedida; a dupla evolutiva maxifraterna; o Jubileu Evolutivo de cada du-

plista; as Bodas de Ouro Interassistencial; o duplismo completista; a comunidade dos duplistas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a biencapsulação 

dos componentes da dupla evolutiva. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das proéxis potencializando o completismo de cada du-

plista; o sinergismo das gescons; o sinergismo proexológico da dupla evolutiva. 

Principiologia: o princípio sinérgico da conjugação de 2 afins resultar muito mais se 

comparado à soma simples dos resultados de cada 1. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC). 

Teoriologia: a teoria e a prática do duplismo evolutivo. 

Tecnologia: a técnica da Duplologia. 

Voluntariologia: o voluntariado com dupla evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Duplólogos. 

Efeitologia: os efeitos desintoxicantes do duplismo libertário no holopensene doméstico. 

Ciclologia: o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade- 

-compléxis. 

Binomiologia: o binômio autogescon–gescon da dupla evolutiva. 

Interaciologia: a interação conscin duplista–amparador extrafísico duplólogo. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) consciência lúcida–evoluciólogo–duplista. 

Polinomiologia: o polinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo–casal parapsí-

quico. 

Antagonismologia: o antagonismo isolamento patológico a 2 / abertismo consciencial 

 a 2. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço a 2. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Mitologia: a extinção mútua do mito do amor romântico. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Sociologia; a In-

terassistenciologia; a Parapercepciologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Grafopensenologia;  

a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; os duplistas inversores; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o defensor da liberdade. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 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; a defensora da liberdade. 

 

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: duplismo libertário inicial = o da dupla evolutiva jovem ainda se ajustan-

do; duplismo libertário prolongado = o da dupla evolutiva madura com décadas de convívio 

comum. 

 

Culturologia: a cultura evoluída da Duplologia Cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o duplismo libertário, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

08.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

09.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Trintão  sem  duplista:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  DUPLISMO  EVOLUTIVO  LIBERTÁRIO  

CONSTITUI  ASSUNTO  RELEVANTE  PARA  TODA  CONS- 
CIN LÚCIDA  QUANDO  INTERMISSIVISTA,  PROEXISTA,  
POLICÁRMICA,  INTERASSISTENCIAL  E  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de dupla evolutiva? Qual a qualidade 

libertária de tal dupla? 
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D U P L I S M O    RE F L E X I V O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O duplismo reflexivo é a técnica realizada pelos parceiros da dupla evoluti-

va, por meio da qual ambas as conscins se dispõem a refletir profundamente sobre os trafores, há-

bilidades e competências do outro, objetivando auxiliar na identificação do nível evolutivo atual  

e na planificação de metas para o alcance de neopatamar evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo duplo vem do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no 

Século XVII. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio 

artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; con-

duta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O vocábulo 

reflexão provém do idioma Latim, reflexio, “ação de voltar para trás”, de reflexum, e este de refle-

ctere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar atenção; refletir”. Apareceu igualmente 

no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Postura reflexiva da dupla evolutiva. 2.  Reflexão dos duplistas.  

3.  Ponderação a 2. 

Neologia. As 3 expressões compostas duplismo reflexivo, duplismo reflexivo eventual  

e duplismo reflexivo permanente são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Postura irreflexiva da dupla evolutiva. 2.  Insensatez da dupla evolu-

tiva. 3.  Reflexão vazia a 2. 4.  Imperspicácia do casal. 5.  Indiferentismo mútuo. 

Estrangeirismologia: o pit stop pensênico da dupla evolutiva; o afterthought; o systemic 

thinking do casal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade duplológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do duplismo; o holopensene reflexivo da dupla 

evolutiva; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; a sintonia parapensênica da dupla evolutiva; a força do holopensene da dupla conquistado  

a partir da reflexão conjunta, potencializando a qualidade dos empreendimentos; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o ato de pensenizar pro-

fundamente a 2. 

 

Fatologia: o duplismo reflexivo; a meditação realizada a 2; a ponderação do casal peran-

te a programação existencial recíproca; o ato de pensar e verbalizar o trafor do outro auxiliando 

na identificação da especialidade interassistencial; o apontamento assertivo e esclarecedor do par-

ceiro da dupla evolutiva elucidando atributos, habilidades e competências do outro até então igno-

rados; os parceiros da dupla atuando aos moldes de amparadores intrafísicos recíprocos; a refle-

xão da dupla realizada de maneira técnica e sistemática objetivando entender e compreender a re-

alidade interassistencial de ambos; o ato de recolher-se e reavaliar-se com a finalidade de realizar 

concessões sadias para o bem-estar do casal; a concatenação de ideias propiciando a intercoopera-

ção da dupla nos trabalhos interassistenciais; a expansão mentalsomática a 2; o esforço de ambos 

para alcançar a maturidade no convívio a 2; a postura reflexiva da dupla ocasionando as coesões 

intraconscienciais; o senso de equipe sendo estabelecido a partir do sobrepensar do casal; a postu-

ra íntima, sincera e cosmoética dos parceiros da dupla evolutiva buscarem evolutivamente o me-

lhor; o compromisso interconsciencial evolutivo; a busca incessante da dupla pela consecução da 

tarefa do esclarecimento (tares) e da policarmalidade iniciando pelo convívio harmônico a 2. 
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Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático pela dupla evolutiva; 

o balanço do desempenho parapsíquico do casal; a reflexão sobre a tenepes de ambos os parcei-

ros; a introspecção propiciando a conexão entre os amparadores extrafísicos da dupla evolutiva; 

a reflexão duplológica podendo ocasionar inúmeros fenômenos parapsíquicos; a telepatia espon-

tânea do casal denotando a harmonia no relacionamento íntimo; a rememoração de vidas prévias 

e do período intermissivo propulsionados a partir da reflexão a 2; o ato de pensar traforística-

mente sobre o parceiro da dupla favorecendo o acoplamento energético e a interassistência; o há-

bito da dupla de refletir sobre a evolução de ambos levando às extrapolações parapsíquicas  

e energéticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da dupla evolutiva; o sinergismo da reflexão a 2; o si-

nergismo pensênico do casal; o sinergismo dos trafores; o sinergismo da amizade entre os par-

ceiros da dupla evolutiva; o sinergismo da confiança mútua; o sinergismo interassistencial do 

casal; o sinergismo parapsíquico promovido pelo convívio a 2. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial conjunta; o princípio das prio-

ridades evolutivas do casal; os princípios do Curso Intermissivo (CI) norteando a dupla evolu-

tiva. 

Codigologia: a teática do código duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria e prática da dupla evolutiva; a teoria da multidimensionalidade; 

a teoria do amparo duplológico; a reflexão do casal sobre a teoria da serialidade existencial 

(Seriexologia); a teoria da afinidade interconsciencial; a teoria da imperturbabilidade aplicada 

na dupla evolutiva; a teoria da Taquirritmologia estudada entre os parceiros da dupla evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da reflexão; as técnicas de viver evolutivamente a 2; as técnicas 

conscienciométricas aplicadas na dupla evolutiva; a técnica da leitura parapsíquica realizada 

simultaneamente pelo casal; a técnica da tenepes auxiliando no desassédio da dupla evolutiva; 

a técnica do debate útil a 2; as técnicas de desenvolvimento parapsíquico favorecendo a visão 

multidimensional do casal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o la-

boratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio 

Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colé-

gio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do otimismo no duplismo exitoso; o efeito renovador 

da exposição dos trafores ao parceiro evolutivo; os efeitos catárticos do ato de pensar profunda-

mente a 2; o efeito esclarecedor das discussões cosmoéticas; os efeitos da Priorologia na vida do 

casal; os efeitos intrafísicos das ações extrafísicas da dupla evolutiva; os efeitos evolutivos da 

prática do duplismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através da reflexão duplológica. 

Ciclologia: o ciclo reflexão-ação aplicado pelo casal; a necessidade premente do ciclo 

de reflexões autocríticas perante o duplismo; o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos viven-

ciados pelo casal harmônico; o ciclo autoconsciencioterápico; o ciclo interassistencial da grati-

dão perante o duplista; o ciclo de reeducação das posturas íntimas aplicados pelos parceiros da 

dupla; o ciclo autorreflexões-aprendizado. 

Binomiologia: o binômio afetividade-interassistencialidade; o binômio homem apoian-

te–mulher apoiante; o binômio otimismo–bom-humor denotando o perfil do casal; o binômio ho-

mem-mulher; o binômio empenho duplista–saldo evolutivo; o binômio dupla evolutiva–intercon-

fiança real; o binômio megarreflexão-maxipercepção. 

Interaciologia: a compreensão da holointeração entre os duplistas; a interação dos am-

paradores da dupla evolutiva; a interação do trafor de 1 dos parceiros auxiliar no desenvolvi-
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mento do trafal do outro; a interação pensênica entre os parceiros da dupla; a interação dos tra-

balhos interassistenciais do casal; a interação evolutiva do casal; a interação multidimensional 

da paraconvivência a 2. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo do casal. 

Trinomiologia: o trinômio megaatributo-megatrafor-materpensene refletidos conjunta-

mente com o parceiro da dupla evolutiva. 

Polinomiologia: o polinômio ouvir-refletir-falar-calar experenciado a 2. 

Antagonismologia: o antagonismo dupla reflexiva / dupla dispersiva; o antagonismo 

dupla evolutiva / casal tradicional; o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo con-

cessão / imposição; o antagonismo trafor duplista / trafar duplista; o antagonismo convivência 

sadia / convivência doentia; o antagonismo compreensão duplológica / incompreensão duploló-

gica. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate aplicado na dupla evolutiva; o paradoxo 

desassediador vivenciado nas atividades proexológicas do casal. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a refutaciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado na construção e manutenção da dupla evolu-

tiva. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; 

a conscienciofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a cosmoeticofobia; a pesquisofobia; a raciocinofobia; 

a recinofobia; a recexofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo autodiagnosticada a partir da reflexão a 2; a sín-

drome da dispersão consciencial; a síndrome de Gabriela; a síndrome de Poliana. 

Maniologia: a mania de omitir feedbacks entre os parceiros. 

Mitologia: o mito das almas gêmeas; o mito do amor romântico. 

Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; 

a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Duplologia; a Conviviologia; a Intenciono-

logia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapa-

tologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Duplocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla evolutiva; o casal; a dupla interassistencial; a dupla de tenepessis-

tas; a dupla de epicons; a dupla de enciclopedistas; a dupla desperta. 

 

Masculinologia: o parceiro da dupla evolutiva; o marido; o namorado; o acoplamentista; 

o intermissivista; 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 parceira da dupla evolutiva; a esposa; a namorada; a acoplamentista; 

a intermissivista; 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 duplarius; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo 

sapiens autocriticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-

piens socialis; o Homo sapiens gruppalis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: duplismo reflexivo eventual = o ato ocasional de a dupla evolutiva refle-

tir, dialogar e debater produtivamente sobre a evolução consciencial de ambos; duplismo reflexi-

vo permanente = o hábito consolidado de a dupla evolutiva refletir, dialogar e debater produtiva-

mente sobre a evolução consciencial de ambos. 

 

Culturologia: a cultura da dupla evolutiva. 

 

Reflexão. Considerando a Evoluciologia, a técnica do duplismo reflexivo consiste em 

estudar, avaliar e analisar a Escala Evolutiva das Consciências, a partir da hipótese didática do 

modelo evolutivo do Serenão, na qual cada parceiro realiza a heteropesquisa, visando auxiliar  

a dupla na reflexão conjunta quanto à identificação do nível evolutivo atual e na planificação das 

metas para o alcance de neopatamar evolutivo. 

 

Técnica. De acordo com a Experimentologia, eis 3 etapas, listadas em ordem funcional, 

para a aplicação da técnica do duplismo reflexivo entre os parceiros: 

1.  Conscienciometria: identificar e avaliar através de fatos, o atual nível evolutivo do 

parceiro, aos moldes de estudo de caso, utilizando para isso a observação diária da manifestação 

cognitiva, emocional e energética. 

2.  Metas: sugerir neocondutas ou comportamentos para alcançar neopatamar evolutivo 

de maneira factível. 

3.  Feedback: trocar informações e vivências obtidas durante a aplicação da técnica, 

comparando as anotações pessoais com os feedbacks obtidos através do(a) parceiro(a). 

 

Mnemossomática. No universo da Holorressomatologia, a técnica do duplismo reflexi-

vo aplicada pelo casal com alto nível de harmonia, permite a vivência mútua de retrocognições, 

favorecendo os insights, a compreensão de traços, atributos e facetas intraconscienciais otimizan-

do a evolução e a consecução da programação existencial (proéxis) de ambos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o duplismo reflexivo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Afetividade  duradoura:  Duplologia;  Neutro. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

09.  Dupla  acumulação:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

11.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

12.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

13.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

14.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 
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O  DUPLISMO  REFLEXIVO  REFORÇA  A  TEÁTICA  DA  MU-
TUALIDADE  AMPARADORA.  PELA  DUPLOLOGIA,  O  MAIS  

RELEVANTE  É  APLICAR  A  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA,  
APROVEITANDO  AS  OPORTUNIDADES  COM  LUCIDEZ. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de parceiro(a) evolutivo(a), já reali-

zou a técnica do duplismo reflexivo? Qual saldo interassistencial vem obtendo através do trabalho 

conjunto duplista? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Ra-

zera; 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 11 a 168. 

 

L. Z. 
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D U P L I S T A  
( D U P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O duplista é a conscin, homem ou mulher, na condição de parceiro cosmo-

ético, componente da dupla evolutiva (DE) exitosa, interagindo positivamente, de maneira madu-

ra e lúcida, através do convívio constante e produtivo, com enfoque no desenvolvimento evoluti-

vo de ambos, orientados pela Cosmoeticologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo duplo vem do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Apare-

ceu no Século XVII. O sufixo ista vem do idioma Grego, ístes, designando “adepto; aderente; se-

guidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Parceiro da dupla evolutiva. 2.  Componente da dupla evolutiva.  

3.  Parceiro evolutivo. 

Neologia. O vocábulo duplista, e as duas expressões compostas duplista jejuno e duplis-

ta veterano são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 1.  Namorado. 2.  Parceiro do casal incompleto. 3.  Amante sexual.  

4.  Marido. 5.  Esposa. 

Estrangeirismologia: o partnership for good; o l'amant évolutif. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Duplologia Evolutiva. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Debates. Paradoxalmente, os debates sustentam as uniões duradouras, inclusive 

entre os duplistas cosmoéticos”. 

2.   Duplismo. Do vírus ao Cosmos, o mais inteligente é você valorizar a consciência ao 

seu lado. Daí a importância da dupla evolutiva”. 

3.  “Duplista. O duplista constitui o representante da Humanidade e da Para-Humanida-

de para o outro duplista. Na pessoa do duplista está representada e sintetizada a Humanidade  

e a Para-Humanidade que você deve assistir”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do duplismo; os fraternopensenes; a fraternopense-

nidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a lim-

peza dos bagulhos pensênicos desassediando a convivência do casal; os cosmoeticopensenes;  

a cosmoeticopensenidade; o holopensene do duplismo libertário; os conviviopensenes; a convi-

viopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a determinação evolutiva de consolidar o duplismo; a oportunidade de acele-

rar a evolução a 2; a intercompreensão; o universo dual da dupla evolutiva; a concessão duplista; 

a catálise da proéxis do(a) parceiro(a); a parceria; a cumplicidade; o encorajamento em prosseguir 

com os projetos evolutivos; a amizade; a lealdade; a interconfiança inabalável; a ausência de se-

gredos; a sinceridade; o compartilhamento prazeroso; a interdependência; o respeito à personali-

dade e ao nível evolutivo do outro; o planejamento financeiro conjunto; o apoio financeiro quan-

do necessário; o compartilhamento mútuo do maxiplanejamento; a sedução sadia diária do(a) par-

ceiro(a); o sexo diário ampliando a intimidade do casal; a união das escovas de dente; o convívio 

sob o mesmo teto; a paciência consigo mesmo e com o outro nas adversidades; o heteroperdão;  

o exercício do pré-perdão; a assistência sem retorno; a autenticidade na convivialidade qualifican-

do o duplismo; a compreensão da carência de algum tipo de assistência do(a) duplista, sem desis-

tir no primeiro desafio assistencial; a assistência ao duplista enquanto a primeira assistência. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a alcova energeti-

camente blindada otimizando a interrelação do casal; a prática do holorgasmo denotando a inter-

confiança dos duplistas; a clarividência facial como prática de desenvolvimento do parapsiquismo 

a 2; o auto e heterodesassédio cultivando a homeostase na convivência diária; a conexão com  

o amparador extrafísico do(a) duplista; a limpeza dos bagulhos energéticos da casa otimizando as 

energias do lar; a vivência do cipriene a 2; o convívio com o duplista auxiliando na sustentação 

energética de projetos assistenciais maiores. 

 

III.  Detalhismo 

 
Sinergismologia: o sinergismo gentileza–potencialização do rapport; o sinergismo dar-

-receber; o sinergismo amizade-cumplicidade. 

Principiologia: o princípio de o menos doente assistir o mais doente; o princípio do 
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de se colocar no lugar do outro; o princípio de sobre-
pairar a situação adversa; o princípio da interassistência; o princípio da interdependência;  
o princípio da evolução consciencial; o princípio de o duplismo ser a ponte para a megafraterni-
dade. 

Codigologia: o código duplista de Cosmoética (CDC); o código pessoal de Cosmoética 
(CPC); o código de boa conduta. 

Teoriologia: a teoria e prática do duplismo evolutivo; a teoria da inteligência evolutiva 
(IE). 

Tecnologia: a técnica da Duplologia; a técnica do acolhimento; a técnica do perdão;  
a técnica do diário; a técnica dos 10 segundos; a técnica do olho no olho; a técnica da inversão 
existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica duplista de identifi-
cação do megatrafor comum; a técnica da autexposição sincera; a técnica da fórmula DD (diálo-
go-desinibição). 

Voluntariologia: o voluntariado auxiliando nas reciclagens necessárias; a atuação no 
voluntariado ampliando o cabedal assistencial; o voluntariado na docência ampliando a maturi-
dade assistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Duplologia; o labcon diário na 
convivência com a dupla; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autodesperto-
logia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológi-
co Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conviviologia; o Colégio Invisível da Duplologia;  
o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio In-
visível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito fênix; o efeito de sair de cima do muro; o efeito da reciclagem 
consciencial; o efeito de estar sempre disponível à interassistencialidade. 

Neossinapsologia: o reforço das neossinapses focadas na Policarmologia; as neossinap-
ses da Verponologia Conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo sementeira-colheita; o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo aprofunda-
mento-rememoração; o ciclo reciclagem–ganho energético; o ciclo multiexistencial pessoal 
(CMP). 

Enumerologia: o Curso Intermissivo (CI) duplológico; a recuperação de cons duplológi-
cos; o posicionamento pró-duplista; a inteligência evolutiva duplista; o reencontro duplista;  
a constituição da dupla evolutiva; a assistência policármica a 2. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio aumentar similitudes–re-
duzir dessemelhanças; o binômio invéxis-duplismo. 

Interaciologia: a interação conscin duplista–amparador extrafísico duplólogo; a intera-
ção evolutiva androssoma-ginossoma; a interação duplista–amparador do(a) parceiro(a); a inte-
ração duplistas–amparadores duplólogos. 

Crescendologia: o crescendo emoção-sentimento; o crescendo do entrosamento duplis-
ta; o crescendo sexualidade madura–holorgasmo. 
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Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio sinceridade-rapport- 
-interassistencialidade; o trinômio posicionamento evolutivo–reciclagens necessárias–duplismo. 

Antagonismologia: o antagonismo casal comum / dupla evolutiva; o antagonismo re-
ceptor / doador; o antagonismo dependência afetiva / interdependência; o antagonismo briga  
/ discussão salutar; o antagonismo descompromisso / compromisso evolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o entrosamento homeostático a 2, maior  
a repercussão nas outras consciências; o paradoxo existente no estresse positivo da crise de 
crescimento. 

Politicologia: a duplocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; a evoluciocracia;  
a despertocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do ganha-ganha; a lei do maior esforço a 2. 

Filiologia: a assistenciofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia; a maturofilia; a cosmoetico-
filia; a lucidofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a conviviofobia; a sexofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Don Juan; a síndrome de Gabriela; a síndrome do coita-
dinho; a síndrome do justiceiro. 

Maniologia: a mania de querer alguém perfeito; a mania de pôr a culpa das próprias ma-
zelas no outro; o fim da mania de sugar as energias do outro. 

Mitologia: a quebra do mito do amor romântico; a extinção do mito do casal perfeito;  
o desmanche do mito de 1 ser feito para o outro; o falso mito de não existir discussão entre  
o casal. 

Holotecologia: a duploteca; a assistencioteca; a policarmoteca; a pensenoteca; a convi-
vioteca; a proexoteca; a invexoteca; a recexoteca; a autopesquisoteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Penseno-
logia; a Mentalsomatologia; a Desassediologia; a Invexologia; a Proexologia; a Conscienciotera-
peuticologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 
Masculinologia: o duplista; o duplólogo; o companheiro assistencial; o parceiro evoluti-

vo; o componente do casal completo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intra-
físico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 
evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-
terapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-
cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-
quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 
de obra; o homem de ação. 

 
Femininologia: a duplista; a duplóloga; a companheira assistencial; a parceira evolutiva; 

a componente do casal completo; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafí-
sica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 
evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-
terapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lú-
cida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pes-
quisadora; 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 

assistens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens proexolo-
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gus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens serenissimus;  
o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: duplista jejuno = aquele iniciante na técnica da dupla evolutiva, com 

ajustes iniciais junto ao(à) parceiro(a), predominando atender ao egocarma ou grupocarma; du-
plista veterano = aquele com teática na técnica da dupla evolutiva, alinhado com o(a) parceiro(a), 
realizando assistência através dessa união, com abrangência policármica. 

 
Culturologia: a cultura do duplismo; a cultura evoluída da Duplologia Cosmoética;  

o fim da cultura do casal perfeito; a extinção da cultura da dependência emocional. 

 

VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o duplista, indicados para a expansão das abordagens de-
talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afetividade  duradoura:  Duplologia;  Neutro. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Concessão  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

04.  Crescimento  evolutivo  a  2:  Duplologia;  Homeostático. 

05.  Dupla  contraposta:  Duplologia;  Neutro. 

06.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 
07.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

08.  Materpensene  duplista:  Duplologia;  Neutro. 

09.  Oaristo:  Coloquiologia;  Neutro. 

10.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

11.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 
12.  Reencontro  duplista:  Duplologia;  Neutro. 

13.  Senha  pré-duplista:  Duplologia;  Homeostático. 
14.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 
15.  Trintão  sem  duplista:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DE  DUPLISTA  VAI  ALÉM  DA  GENTILEZA   
E  RESPEITO  AO  PARCEIRO(A),  ENVOLVE  APOIO  EVOLU-

TIVO  PRÓ-PROÉXIS  DO(A)  MESMO(A),  COM  ENFOQUE   
NA  UNIÃO  PARA  MELHOR  ASSISTIR  POLICARMICAMENTE. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se insere na condição de duplista? Já pode elen-

car feitos conjuntos em prol do policarma, na condição de duplista? 

 
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 lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
471 e 554. 

2.  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 Interna-
cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 11 a 168. 
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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 Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 725 e 733. 

 

E. S. S. 
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D U P L O C A R M A  
( DU P L O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O duplocarma é a conta-corrente cármica, cosmoética, aberta, de duas 

conscins a partir da grupocarmalidade da convivência por meio da constituição da dupla evolutiva 

bem articulada e harmoniosa. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo duplo vem do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no 

Século XVII. A palavra carma procede do idioma Inglês, karma, e esta do idioma Sânscrito, kar-

man, “ação; feito; fato”. Apareceu no mesmo Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Bicarma. 02.  Carma da dupla evolutiva. 03.  Duplologia Cármica. 

04.  Hibridologia Cármica. 05.  Parelha evolutiva. 06.  Dupla exitosa. 07.  Dupla harmoniosa.  

08.  Dupla evolutiva exemplar. 09.  Dupla bem-sucedida. 10.  Dupla produtiva. 

Neologia. O vocábulo duplocarma e as duas expressões compostas duplocarma anteci-

pado e duplocarma veterano são neologismos técnicos da Duplocarmologia. 

Antonimologia: 01.  Egocarma. 02.  Holocarma. 03.  Antiduplismo evolutivo. 04.  Celi-

bato; condição sem-duplista. 05.  Casal incompleto. 06.  Dupla de amigos; duplo curso. 07.  Par 

de gêmeos. 08.  Pré-casal. 09.  Dupla estacionária. 10.  Incompletismo duplista. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o status evolutivo harmônico de ambos os par-

ceiros duplistas; o ranking da assistencialidade interconsciencial; o Experimentarium; a coniunc-

tio; o rapport multimilenar entre as conscins; a awareness afetiva; a amicability; o attachment;  

a friendship; a amitié amoureuse; a duplista whole pack; a escolha do partner evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Holocarmologia Interassistencial Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste ca-

sal eterno. 

Unidade. A unidade de medida do duplismo exitoso é a satisfação benévola a 2. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene ao mesmo tempo pessoal e a 2 da Duplologia; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os neopensenes; a neopensenidade; os duplopensenes; a duplopensenidade; os grupopensenes;  

a grupopensenidade; o teor da afinidade holopensênica do casal íntimo; a expansão da autopense-

nização nos debates no aconchego do lar. 

 

Fatologia: o duplocarma; o duplismo evolutivo libertário; o duplismo exitoso da dupla 

de consciências interassistenciais; o duplo vínculo; a dupla evolutiva dos duplólogos; o casal ínti-

mo; o megafoco da evolução consciencial; o amor assentando a evolução a 2; a unidade dupla;  

a honestidade afetiva; a megaconfiança dupla; a autodidaxia afetiva; a dupla harmoniosa como 

sendo a ponte humana para a megafraternidade; a intercooperação a 2 da dupla evolutiva; o par-

ceiro ou parceira ideal; a aliança das ideias e dos ideais; o parceiro duplista inversor ou reciclante; 

o segundo duplista como sendo o marca-passo humano do coração do primeiro duplista; as con-

cessões cosmoéticas dos duplistas; a camaradagem máxima da dupla evolutiva equilibrada; a me-

gaconfiança recíproca dos duplistas; a cobaiagem recíproca na condição da dupla evolutiva;  

o Manual da Dupla Evolutiva como medida da condição pessoal quanto à Duplologia; a condição 

da dupla evolutiva como megaconhecimento sociológico; a duplista atual na condição anterior de 

retromãe do duplista atual; a coabitação duplista; a residência proexogênica da dupla evolutiva;  

a comunidade dos duplistas; os reencontros de destino; a empatia à primeira vista; a decisão pela 
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formação da dupla evolutiva; o pacto cosmoético de suporte proexológico recíproco; a heterocríti-

ca sincera sendo a maior prova de amor ao duplista; a dupla evolutiva de intermissivistas cogno-

politas; a dupla evolutiva inversor-inversora; os parceiros duplistas, inversores e docentes cons-

cienciológicos; o díptico evolutivo autorrevezador; o pentatlo duplista; o jubileu da dupla evolu-

tiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a relação primener–lua de mel; as 4 pré-kundalinis da residência 

proexogênica; as interrelações profundas da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a cabeça energética 

da dupla evolutiva; os EVs a 2 dos parceiros da dupla evolutiva; a megaeuforização a 2 dos par-

ceiros da dupla evolutiva; a relação paraprocedencial dos parceiros da dupla evolutiva; a bien-

capsulação dos componentes da dupla evolutiva; as avaliações pré-ressomáticas dos potenciais 

duplistas; a análise integrada de holobiografias; o cotejo entre fichas evolutivas; o saldo multie-

xistencial dos erros e acertos a 2; os débitos grupocármicos contraídos conjuntamente a serem 

resgatados a 2; os compromissos firmados no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os estudos 

sobre o autorrevezamento multiexistencial a 2. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proexológico da dupla evolutiva; a dupla evolutiva com 

megagescon interassistencial sinérgica; 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; o sinergismo dos acertos entre as pessoas afins; o sinergismo dos autesforços 

evolutivos; o sinergismo dos trafores em prol da Humanidade e da Para-Humanidade. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio do duplismo ser  

a ponte para a megafraternidade; o princípio da interassistencialidade vivenciado a 2; o princí-

pio da reciprocidade; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da con-

vivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atra  o “os afins se 

atraem”; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal. 

Codigologia: a teática do código duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a necessidade da compreensão da teoria do duplismo evolutivo; a teoria da 

homopensenidade predeterminada a 2 da dupla evolutiva; a teoria das interprisões grupocármi-

cas abrangendo os endossos sentimentais irrefletidos. 

Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibi-

ção) entre os parceiros da dupla evolutiva aplicada à interação sexual-sentimental-intelectual- 

-consciencial; a técnica da alcova blindada; a técnica do sexo diário; a técnica evolutiva do pen-

tatlo duplista; a técnica grafopensênica do díptico evolutivo. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial; o duplismo entro-

sado ao voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do 

Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico 

da Cosmoética; o megalaboratório conscienciométrico da convivência diuturna a 2; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia. 

Efeitologia: o efeito potencializador da evolução intercooperativa; o efeito harmoniza-

dor interconsciencial do megafoco evolutivo comum; os efeitos grupocármicos do duplismo com-

pletista. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas na convivência prolífica a 2; as neossi-

napses da Verponologia Conscienciológica. 
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Ciclologia: o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade- 

-compléxis; o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o respeito interconsciencial mantido em 

todo o ciclo duplista formação-produtividade-dissolução. 

Enumerologia: a dupla evolutiva determinada; a dupla evolutiva bem articulada; a du-

pla evolutiva harmoniosa; a dupla evolutiva madura; a dupla evolutiva funcional; a dupla evoluti-

va produtiva; a dupla evolutiva exemplar. As qualificações do binômio afetividade-sexualidade; 

os graus do binômio intimidade-privacidade; os tipos do binômio apego-desapego; os percentuais 

do binômio concessões-exigências; os atenuantes do binômio conivência-acumpliciamento; as 

abrangências do binômio confiança-lealdade; os níveis do binômio respeito-responsabilidade. 

Binomiologia: o binômio dupla evolutiva–interprisão grupocármica; o binômio vonta-

de-motivação; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio dinamismo-manuten-

ção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) 

orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binô-

mio admiração-discordância; o binômio valores convergentes–valores divergentes; o binômio 

ideal compartilhar amparadores–anular assediadores. 

Interaciologia: a interação concessões mútuas na dupla evolutiva–concessões recípro-

cas na grupalidade sadia; a interação conscin duplista–amparador extrafísico duplólogo; a inte-

ração duplismo–alcova blindada; a interação pais-filhos; a interação entre os integrantes do 

grupo evolutivo; a interação entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a intera-

ção convergência-divergência; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação essen-

cial duplocarma-grupocarma; a interação patológica ciúme-insegurança. 

Crescendologia: o crescendo condição pré-duplista–condição duplista exitosa; o cres-

cendo assistencial dupla evolutiva–grupo evolutivo; o crescendo dupla evolutiva–antimaternida-

de sadia; o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o crescendo fatos-para-

fatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralidade-imoralidade- 

-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisístico; o crescendo 

Intropatologia-Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) consciência lúcida–evoluciólogo–duplista; o trinômio 

do triplo vínculo duplismo–macrossomaticidade–epicentrismo consciencial; o trinômio trafores- 

-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinformação-seminformação-subinformação; o trinô-

mio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentolo-

gia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o tri-

nômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão; o polinômio centrífu-

go Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia. 

Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífe-

ra / 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 afeição realista / paixonite aguda;  

o antagonismo vínculo consciencial / vínculo matrimonial; o antagonismo gescons / gessons. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência conscien-

cial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassis-

tencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da afinidade interconsciencial; a lei 

de causa e efeito. 

Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a duplofilia; a neofilia; a evolu-

ciofilia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: o regressismo conjunto através da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: a desconstrução a 2 do mito do amor romântico; a desmitificação a 2 do mito 

das almas gêmeas. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca; a experimentote-

ca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a duploteca. 
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Interdisciplinologia: a Duplocarmologia; a Vinculologia; a Conexologia; a Evoluciolo-

gia; a Interaciologia; a Adaptaciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Prio-

rologia; a Discernimentologia; a Etologia; a Proexologia; a Sexossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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. 

 

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: duplocarma antecipado = a condição da dupla evolutiva de jovens inver-

sores existenciais; duplocarma veterano = a condição da dupla evolutiva de parceiros a partir da 

meia-idade física. 

 

Culturologia: a cultura da Duplologia Policármica. 

 

Instâncias. Segundo a Evoluciologia, eis, na ordem funcional, as 5 instâncias cármicas 

básicas, assentadas nos princípios de causas e efeitos: 

1.  Egocarma: depuração do ego. 

2.  Bicarma: duplocarma da dupla evolutiva. 

3.  Grupocarma: grupo evolutivo. 

4.  Policarma: interassistencialidade máxima. 

5.  Holocarma: Cosmovisiologia. 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 6 categorias de confrontos no universo do duplismo, sendo ideais os primeiros termos: 

1.  Duplismo  interassistencial  /  duplismo  poliqueixoso. 

2.  Duplismo  intercooperativo  /  duplismo  competitivo. 

3.  Duplismo  mentalsomático  /  duplismo  psicossomático. 
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4.  Duplismo  policármico  /  duplismo  duplocêntrico. 

5.  Duplismo  tarístico  /  duplismo  taconístico. 

6.  Duplismo  traforista  /  duplismo  trafarista. 

 

Megadesafios. Sob a ótica da Duplologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 12 obje-

tos-objetivos funcionais, megadesafios disponíveis para os parceiros da dupla evolutiva bem en-

trosada sobre os quais vale insistir: 

01.  Manual da Dupla Evolutiva. 

02.  Laboratório conscienciológico da dupla evolutiva. 

03.  Fórmula DD: diálogo e desinibição. 

04.  Residência proexogênica. 

05.  Residência proexogênica de 2 duplistas tenepessistas. 

06.  Residência proexogênica de 2 duplistas ofiexistas. 

07.  Residência proexogênica de 2 duplistas seres despertos. 

08.  Código Duplista de Cosmoética (CDC). 

09.  Antimaternidade cosmoética. 

10.  Díptico evolutivo. 

11.  Pentatlo duplista. 

12.  Jubileu duplista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o duplocarma, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

06.  Dupla  acumulação:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Dupla  noturna:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

09.  Obviedade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

11.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

12.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Trintão  sem  duplista:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA  E  A  COMPREENSÃO  DA  CONDIÇÃO  COS- 
MOÉTICA  DO  DUPLOCARMA  AMPLIA,  DE  FORMA  SIGNI-
FICATIVA,  A  COSMOVISÃO  DA  CONSCIN  INTERESSADA  
EM  COMPOR  A  PRÓPRIA  DUPLA  EVOLUTIVA  EXITOSA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já abordou o assunto do duplocarma? Qual posi-

cionamento você mantém a respeito? 
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D U P L O C U R S O  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O duplocurso é a condição cultural da conscin lúcida, intermissivista, dedi-

cada a priorizar evolutivamente os autesforços e concluir 2 cursos superiores, interconectados  

e consecutivos na universidade, a fim de potencializar a própria capacidade intelectiva, cosmovi-

siológica, na realização da autoprogramação existencial (autoproéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo duplo vem do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no 

Século XVII. O vocábulo curso deriva do idioma Latim, cursus, “ato de correr, corrida; viagem; 

direção, fluxo; curso de determinado rio; serviço dos despachos imperiais; curso; marcha, anda-

mento; duração”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Segundo curso. 2.  Curso extra. 3.  Curso complementar. 4.  Autedu-

cação formal. 5.  Autoformação cultural. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 39 cognatos derivados do vocábulo curso: 

cursabilidade; cursado; cursador; cursante; cursar; cursável; cursear; cursilhismo; cursilhista; 

cursilhístico; cursilho; cursinho; cursismo; cursista; cursística; cursístico; cursividade; cursivi-

nhador; cursivinho; cursivo; cursometrada; cursometrado; cursometragem; cursometrar; curso-

metria; cursométrica; cursométrico; cursômetro; cursor; cursoriedade; cursório; decurso; ex-

curso; incurso; intercurso; ocurso; percurso; telecurso; transcurso. 

Neologia. O vocábulo duplocurso e as duas expressões compostas duplocurso holosso-

mático e duplocurso mentalsomático são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Autodidatismo permanente. 2.  Formação autodidática. 3.  Duplo-

carma. 

Estrangeirismologia: a open mind; o strong profile; o upgrade intraconsciencial plane-

jado; o breakthrough evolutivo; a endless life; o continuous selfimprovement; o Administrarium; 

o Proexarium; o enriquecimento do megacurriculum vitae pessoal; o Evolutionarium; o ad infini-

tum educacional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade mentalsomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da educação; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o duplocurso; o segundo curso superior; o curso coadjuvante; o estudo pes-

soal atacadista; a educação formal; o mestrado; o doutorado; o pós-doutorado; o autorado; o ver-

betorado; o terceiro curso; o autodidatismo permanente; o desafio dos cursos realizados em pa-

ralelo; o empenho em não comprometer a aprendizagem na dupla grade curricular; o desafio do 

segundo curso superior; o retorno aos bancos universitários; o reajuste da autoproéxis; o reapro-

veitamento da vida humana de maior longevidade conduzindo as pessoas a chegar ao centenário; 

o aperfeiçoamento profissional diferenciado; a sobreposição de competências de áreas distintas;  

o aumento do leque de possibilidades profissionais; o modo de distinguir-se no mercado de tra-

balho. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o si-

nergismo inversor intelectual–geronte polímata; o sinergismo automotivação evolutiva–autodis-

ciplina perseverante; o sinergismo educação formal–autodidatismo permanente; o sinergismo 

dos cursos complementares na integração de cognições e práticas; o sinergismo dos cursos di-

vergentes na expansão de autocognições e práticas. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fun-

damentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente;  

o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado 

diariamente; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); 

o princípio evolutivo de levar tudo de eito; o princípio da expansão cognitiva, cosmovisiológica  

e infinita. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica dos 50 

dicionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as 

técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do aperitivo intelectual; as técnicas de 

aproveitamento do tempo pessoal; a técnica do crescendo proexológico; as técnicas autevolutivas 

para a progressão ascendente continuada; as técnicas de autaperfeiçoamento cosmoético. 

Voluntariologia: o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal;  

o paravoluntariado engajado no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões;  

o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais; o efeito abridor 

de caminhos do pioneirismo evolutivo; o efeito exemplificador interassistencial do convívio inter-

níveis hierárquicos da Escala Evolutiva das Consciências; os efeitos cosmovisiológicos do apro-

fundamento teático em diferentes áreas do conhecimento; os efeitos heurísticos da conjunção de 

cognições originalmente desagregadas. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas pelo extrapolacionismo consciencial for-

necendo os parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva; as neossinapses derivadas das 

associações ideativas incomuns. 

Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo 

evolutivo pessoal; a progressão perene dos ciclos da Natureza; os estágios sucessivos do ciclo do 

desenvolvimento consciencial; o ciclo ascensão-queda dos poderios anticosmoéticos; o turno in-

telectual pessoal coordenado no ciclo circadiano; o ciclo educação doméstica–educação formal–

–educação parapsíquica; o ciclo jejunice-veteranice. 

Enumerologia: a dupla formação; a dupla aprendizagem; a dupla habilitação; a dupla 

graduação; a dupla diplomação; a dupla profissão; a dupla carreira. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancogni-

ção; o binômio especialismo-generalismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo cons-

ciencial; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio maxiescalas-mi-

niescalas; o binômio telescópio-microscópio; o binômio observação direta–observação indireta; 

o binômio patológico excesso-escassez; o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio da efi-

cácia qualidade-quantidade; o binômio evolução infinita–educação infinita. 

Interaciologia: a interação auteducação permanente–docência permanente; a interação 

autodidatismo permanente–autoqualificação crescente; a interação educação formal–formação 

autodidática; a interação dos nichos das neoideias; a interação neoparadigma-Neociências;  

a interação organização mental–organização espacial; a interação parapedagógica Programa de 

Aceleração da Erudição (PAE: REAPRENDENTIA)–Curso Formação de Autores da Conscien-

ciologia (UNIESCON); a interação Livraria Epígrafe–Biblioteca Pública–HOLOTECA do 
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CEAEC; a interação formação acadêmica–trajetória profissional; a interação perfil conscien-

cial–perfil profissional. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoi-

deia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–ra-

cionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo 

de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex;  

o crescendo Bibliologia-Bibliografia; o crescendo (aliteração) aula-artigo-autorado; o crescendo 

planejamento-organização-consecução; o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o cres-

cendo completismo diário–completismo existencial (compléxis); o crescendo evolutivo cronoló-

gico. 

Trinomiologia: o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio passado-presente-futu-

ro; o trinômio autodisponibilidade-ensejo-conjuntura; o trinômio curto prazo–médio prazo–lon-

go prazo; o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o trinômio prioridade-objeti-

vidade-produtividade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio (aliteração) holocar-

ma-holobiografia-holomemória; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-autocosmoéti-

ca-interassistencialidade; o trinômio ensino-pesquisa-práxis. 

Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sa-

zonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio das fases do autodesenvolvimento evolutivo 

lúcido primeiro tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo; o polinômio sentido-inten-

sidade-velocidade-aceleração do investimento na autevolutividade; as influências na escolha do 

curso superior do polinômio tendência paragenética–influência familiar–condição socioeconômi-

ca–idade física–gênero somático–contexto cultural–valores conscienciais. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria rarefeita / teoria consistente; o antagonismo 

exegese / eisegese; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo conteúdo / forma; o anta-

gonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo cognoscível / incognoscível; o anta-

gonismo protabordagem da toupeira / ultrabordagem da Consciex Livre; o antagonismo tempo 

integral / tempo livre; o antagonismo dia matemático / dia perdido; o antagonismo dia cultural 

/ dia vegetativo; o antagonismo infinitamente microscópico / infinitamente grandioso; o antago-

nismo progressões eventuais / progressões permanentes; o antagonismo profissional / diletante;  

o antagonismo estudo pró-erudição / diversão pró-desleixo; o antagonismo duplocurso em áreas 

diversas / duplocurso em áreas afins. 

Paradoxologia: o paradoxo do estudo de temáticas díspares melhorar a apreensão 

cognitiva das mesmas; o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial mínimo. 

Politicologia: a democracia pura. A política pessoal de buscar sempre acrescentar maior 

excelência à autexpressão educacional; as políticas universitárias relativas ao duplocurso. 

Legislogia: a lei do maior esforço educacional evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a assistencio-

filia; a leiturofilia; a paratecnopensenofilia. 

Sindromologia: a indefinição profissional na síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a recexoteca; a prioroteca; a parapeda-

gogoteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Inter-

missiologia; a Culturologia; a Autoproexologia; a Erudiciologia; a Cosmovisiologia; a Autoprio-

rologia; a Holomaturologia; a Civilizaciologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia;  

a Parapedagogiologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a consciência polivalente; a personalidade versátil. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o profissio-

nal multifacetado. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 profissional multifacetada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens interassistentialis; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens magister; o Homo sa-

piens parapaedagogus; o Homo sapiens consequentis; o Homo sapiens calculator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: duplocurso holossomático = o ato de vivenciar 2 cursos superiores inte-

grativos, na escola formal, na área interassistencial da saúde dos princípios conscienciais; duplo-

curso mentalsomático = o ato de vivenciar 2 cursos superiores integrativos, na escola formal, na 

área interassistencial da Pedagogia (Educação, Docência, Cosmoética). 

 

Culturologia: a cultura polimática; a cultura da Reeducaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o duplocurso, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

09.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Macroconsciencialidade:  Reeducaciologia;  Neutro. 

11.  Parceria  pedagógica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 
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A  QUALIDADE  E  O  VOLUME  DOS  APORTES  PROEXOLÓ- 
GICOS  RECEBIDOS  NA  VIDA  HUMANA  EM  GERAL  APON-
TAM  E  INSPIRAM  O  CAMINHO  PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA  

CONCLUIR  2  CURSOS  SUPERIORES  INTERCONECTADOS. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição cultural e proexológica 

do duplocurso pessoal? O assunto merece pesquisa para você? 
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E C L O S Ã O    C R I A T I V A  
( HE U R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A eclosão criativa é a geração instantânea de alguma ideia nova, ou ver-

pon, no microuniverso consciencial da conscin, homem ou mulher, em geral a partir de surto de 

inspiração extrafísica ou parapsíquica, consciente ou inconsciente, até mesmo durante interlo-

cução, aula ou conferência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo eclosão vem do idioma Francês, éclosion, “fato de sair do ovo; fato 

de nascer; aparecimento; nascimento”, e este do idioma Latim, excludere, “não deixar entrar; ex-

cluir; obrigar a sair; expulsar; rejeitar”. Surgiu no Século XX. O vocábulo criativo deriva do idio-

ma Latim, creare, “produzir; fazer brotar; fazer aumentar; fazer crescer”. Apareceu também no 

Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Inspiração heurística. 2.  Irrupção inventiva. 3.  Desabrochamento 

heurístico. 4.  Autocriatividade cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas eclosão criativa; eclosão criativa simples e eclo-

são criativa complexa são neologismos técnicos da Heuristicologia. 

Antonimologia: 1.  Autopensenidade rotineira. 2.  Autocognição habitual. 3.  Minipen-

senização. 4.  Zoopensenidade. 5.  Fitopensenidade. 

Estrangeirismologia: o Heuristicarium; o Verponarium; o finding; o upgrade heurísti-

co; o breakthrough parapsíquico; o insight providencial; o Serenarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da telepatia 

consciex-conscin. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inventividade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade. 

 

Fatologia: a eclosão criativa; o surto inventivo; a inspiração heurística; o transe renova-

dor; o taquipsiquismo; o impacto da neoanálise; o ângulo inusitado da neoanálise; a serendipitia; 

o constructo original; a Metodologia da descoberta; o processamento heurístico; o recurso inven-

tivo; os megacons; a pré-verpon; o neoconcepto; o extrapolacionismo; a heureca; a Holoteca. 

 

Parafatologia: a paraperceptibilidade; o amparo extrafísico de função; a ultrapassagem 

da visão monodimensional convencional; o conteúdo do parafenômeno espontâneo; o megapara-

fato; a paratécnica heurística; a paraverpon; a pérola negra mentalsomática; a estrela polar do 

autodiscernimento; o veio da percuciência; o viés da singularidade; a Central Extrafísica da Ver-

dade (CEV); a Parapsicoteca. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium). 

Binomiologia: o binômio interdimensão-interfusão; o binômio percepção-parapercepção. 

Interaciologia: a interação paracérebro da conscin–paracérebro da consciex. 

Trinomiologia: o trinômio Neofilia-Neologia-Heuristicologia; o trinômio descoberta- 

-responsabilidade-exemplarismo. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo Parapercepciologia / Materiologia. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 
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Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia anti-heurística. 

Mitologia: a queda dos mitos milenares. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca; a mentalsomatoteca; 

a intelectoteca; a sincronoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Heuristicologia; a Inventologia; a Experimentologia; a Autopes-

quisologia; a Parapercepciologia; a Autopensenologia; a Mentalsomatologia; a Recexologia;  

a Verponologia; a Neotecnologia; a Evoluciologia; a Holotecologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a personali-

dade heurística; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o parapercepciologista; o verponista; o arquiteto de verpons; o acopla-

mentista; 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 ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o modificador do mundo. 

 

Femininologia: a parapercepciologista; a verponista; a arquiteta de verpons; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; 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 ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação; a modificadora do mundo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: eclosão criativa simples = a neoideia surgida durante mera exposição na 

conversação banal; eclosão criativa complexa = a neoideia surgida durante a sessão de debates so-

bre tema avançado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a eclosão criativa, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

03.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 
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05.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

10.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  ECLOSÃO  CRIATIVA  SIMPLES  OCORRE  FREQUEN-
TEMENTE  COM  OS  PESQUISADORES  EM  GERAL.  JÁ 

A  ECLOSÃO  CRIATIVA  COMPLEXA  SOMENTE  SOBREVÉM  

COM  OS  PESQUISADORES  PARAPERCEPCIOLOGISTAS. 
 

Questionologia. Você já vivenciou algum tipo de eclosão criativa? Qual a ideia nova ge-

rada do episódio? 
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E C O N O M I A    D A    V I D A    C O N S C I E N C I A L  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Economia da vida consciencial é o gerenciamento evoluído da existência 

intra e extrafísica, por parte da conscin lúcida, eliminando ou dispensando as mazelas retrógradas 

e seculares dos maus hábitos inerentes à autodesorganização pluriexistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo Economia vem do idioma Latim, oeconomia, “disposição; ordem; 

arranjo”, e este do idioma Grego, oikonomia, “administração; direção de alguma casa; organiza-

ção”. Apareceu no Século XVII. A palavra vida procede também do idioma Latim, vita, “vida; 

vida humana; Humanidade; existência”. Surgiu no Século X. O vocábulo consciência deriva 

igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pes-

soas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. 

Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Autogestão existencial. 02.  Autoconscienciometrologia Prática.  

03. Gerenciamento comportamental. 04.  Recin. 05.  Recéxis. 06.  Holodisponibilidade. 07.  Ple-

nipotência. 08.  Tonicidade.  09.  Dinamismo. 10.  Ação. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo Economia: 

antieconomia; antieconômica; antieconômico; ecônoma; economanda; economando; economato; 

economês; Econometria; econométrica; econométrico; econometrista; econometrístico; econo-

miário; econômica; economicidade; econômico; econômico-financeiro; econômico-social; eco-

nomista; economizador; economizadora; economizar; ecônomo. 

Neologia. As 3 expressões compostas Economia da vida consciencial, Economia da vida 

consciencial mínima e Economia da vida consciencial máxima são neologismos técnicos da Au-

toconscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Anomia existencial. 02.  Autodesorganização comportamental.  

03.  Mesméxis. 04.  Marasmologia. 05.  Inércia. 06.  Prostração. 07.  Acídia. 08.  Adinamia.  

09.  Apatia. 10.  Indisponibilidade. 

Estrangeirismologia: o neomodus vivendi; o dolce far niente; o taedium vitae; a ultra-

passagem do Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Quem eco-

nomiza, adquire. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem evolutiva; o descarte dos cir-

cumpensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a Economia da vida consciencial; a análise das evidências; a eliminação das 

mimeses dispensáveis; o descarte do bagulhismo e posses ociosas; a antimaternidade sadia; a au-

todisponibilidade à interassistencialidade cosmoética; a atenção às megaprioridades evolutivas; as 

autodeterminações ponderadas e inteligentes; os megavalores pessoais básicos; o autodidatismo 

multidisciplinar; o momento catalítico da evolução; a autodisciplina gratificante; o calculismo da 

fraternidade vivida; o combate possível à Imperfecciolândia; o fluxograma teático pessoal; o acer-

to das pendências; a diminuição dos fármacos; o dia a dia realizador; a dinâmica evolutiva; as dis-

secções conclusivas de cada setor existencial; a empatia sincrônica com o melhor para todos;  

a acumulação de realizações úteis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Enumerologia: a eumatia; a eutimia; a protimia; a acalmia; a euforia; a hipertonia; a re-

cexometria. 

Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio Experimentologia-Autopesqui-

sologia. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio primavera- 

-verão-outono-inverno. 

Antagonismologia: o antagonismo progressão / regressão; o antagonismo varejismo 

consciencial / atacadismo consciencial. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a gnosiofilia; a definofilia. 

Maniologia: a anulação da nostomania. 

Holotecologia: a definoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Etolo-

gia; a Recexologia; a Priorologia; a Projeciologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Proe-

xologia; a Econometria. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o econometrista consciencial; o economizador de males. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 ofie-

xista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sis-

temata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a econometrista consciencial; a economizadora de males. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens recyclans. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Economia da vida consciencial mínima = a independência econômico-fi-

nanceira pessoal; Economia da vida consciencial máxima = a independência autopesquisística da 

evolução pessoal capaz de permitir livremente a prática da tenepes, a instalação da ofiex e a vi-

vência da desperticidade. 

 

Lógica. Sob a ótica da Conscienciometrologia, na economia da vida consciencial, a ex-

periência em determinado setor aponta as faltas em outros. Por exemplo, quando a conscin, ho-

mem ou mulher, começa a aproveitar multidimensionalmente, através das projeções conscienciais 

lúcidas (PCs), 1/3 do tempo perdido do dia, certas imaturidades tendem a diminuir nos 2/3 

restantes de tempo, igual a simples questão de lógica aritmética reflexa, econométrica. 

 

Eliminações. Considerando o universo da Recexologia, dentro da lei da economia da 

projetabilidade, por exemplo, as atitudes positivas, aumentativas da evolução consciencial, são, 

ao mesmo tempo, diminutivas de, pelo menos, 30 atitudes humanas negativas para as quais  

a conscin lúcida há de viver atenta a fim de proceder à própria eliminação, depuração conscien-

ciométrica, econométrica ou pela reciclagem intraconsciencial e existencial: 

01.  Acídias. Apelos às inexequibilidades ilusórias próprias da vontade débil. 

02.  Alienações. Ditadura do subnível nas performances alienantes da conscin. 

03.  Apedeutismos. Paixão pela exaltação das basbaquices subumanas do analfabetismo. 

04.  Autismos. Acomodação inabordável à misantropia e à nosomania do ser social vulgar. 

05.  Autocídio. Condutas compondo a condição do suicídio lento (a varejo) insuspeitado. 

06.  Autocorrupções. Autocorrupções da conscin subalterna, mas verbalmente imani-

festas. 

07.  Automimeses. Repetição dos atos inúteis e frívolos quanto à sabedoria do consenso 

geral. 

08.  Autovitimizações. Condição de vítima desnecessária de autobcecações arraigadas. 

09.  Bloqueios. Emprego obtuso das próprias energias conscienciais (ECs) bloqueadas. 

10.  Comocionalismos. Impulsões prepotentes dos emocionalismos irracionais e medie-

valescos. 

11.  Cupidezes. Expansões megalomaníacas das cupidezes insaciáveis na vida sociocul-

tural ou dos idiotismos culturais. 

12.  Desatenções. Lapsos atribuídos à desconcentração mental, desatenção e à descontra-

ção proverbiais, inamovíveis. 

13.  Doutrinações. Submissões às doutrinas humanas, transitórias, sectárias, fossilizado-

ras e lavadoras de cérebro. 

14.  Egocentrismos. Uso abusivo e infantil dos mecanismos de defesa do ego megae-

goísta (egão). 

15.  Erronias. Frequência das omissões deficitárias, erros e equívocos consecutivos, cor-

riqueiros ou tradicionais. 

16.  Estafas. Descaso da preguiça mental quanto à própria evolução consciencial. 

17.  Fanatismos. Supervalorização das dores demagógicas e dos fanatismos aberrantes 

do catastrofismo ou da sinistrose. 

18.  Ilogismos. Lacunas cronicificadas da lógica pessoal primária a partir da condição do 

encolhimento do cérebro. 

19.  Incoerências. Avanço das próprias incoerências pessoais no ócio inútil e abúlico. 

20.  Inibições. Barreira de medos, pusilanimidades, fobias, ansiedades, inibições e deci-

dofobias infantis, permanentes. 

21.  Inverdades. Domínio de verdades tidas como absolutas, mitos e simpatias na pró-

pria existência intrafísica. 

22.  Marginalidades. Exercício doentio do dolo da genialidade arquicriminosa, cega, 

surda e inabordável. 
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23.  Megaentropias. Permissão de extenso volume de megaentropias evitáveis grassan-

do pela existência afora. 

24.  Megatrafares. Sujeições às fragilizações e vulnerabilidades pessoais. 

25.  Negações. Predomínio das negações pessoais, vazias, antiquadas, rebeldes, infecun-

das e viciosas. 

26.  Sexismos. Práticas de imaturidades sexuais até o fim da vida do sexossoma atual. 

27.  Subcerebralidades. Poderes draconianos do antigo subcérebro abdominal mais me-

díocre. 

28.  Superstições. Invasão das soluções mais irreais em razão de superstições bolorentas. 

29.  Vaidades. Vaidades excessivas, materialonas, inibindo a geração de frutos produ-

tivos. 

30.  Varejismos. Ilusões dos atos varejistas da interprisão grupocármica contra os atos 

atacadistas evolutivos e libertários. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Economia da vida consciencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

3.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

5.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

6.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

7.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  ECONOMIA  DA  VIDA  CONSCIENCIAL  É  DESAFIO  

FUNDAMENTAL  NO  PLANEJAMENTO  E  NA  CONSECUÇÃO 
A  CURTO,  MÉDIO  E  LONGO  PRAZO  DA  PROGRAMAÇÃO  

EXISTENCIAL  DE  CADA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. A Economia da vida consciencial já chegou até você? Até qual nível tal 

economia atua na existência diuturna, multidimensional, pessoal? 
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E C O N O M I A    D O M I N A D O R A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Economia Dominadora é a política predominante na orientação de atos, 

vínculos, relações e contratos sociais presentes na Socin, caracterizados pela falha na interassis-

tencialidade, fraternismo e cosmoética, gerando desigualdades, explorações e outros males difi-

cultadores da implantação do Estado Mundial e da Era Consciencial Planetária. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo Economia vem do idioma Latim, oeconomia, “disposiçaõ; ordem; 

arranjo”, e este do idioma Grego, oikonomia, “atos; administração; direção de alguma casa; orga-

nização; distribuição”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo dominador procede igualmente do idi-

oma Latim, dominator, “senhor; soberano”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1. Economia Despótica. 2.  Ditadura do mercado; tirania financeira. 3.  Gestão 

impositiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas Economia Dominadora, Economia Dominadora 

Restrita e Economia Dominadora Ampla são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Cooperativismo; Economia Solidária. 2.  Economia Social. 3.  Em-

presa socialmente responsável. 

Estrangeirismologia: o glamour; o strong profile; o establishment; o argumentum ad 

baculum; o argumentum ad crumenam; a sustentação do mercado financeiro através do moral 

hazard; os Chicago Boys; as políticas do welfare state; a coercive economic diplomacy praticada 

pela China e EUA nas relações comerciais internacionais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à liderança cosmoética. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Muito di-

nheiro cega. 

Coloquiologia. As negociatas políticas com o objetivo de enganar a população, insci-

ente quanto à cor do dinheiro prometido e não repassado para a execução de obras públicas. 

Citaciologia: – Logo que na ordem econômica não haja um balanço exato de forças, de 

produção, de salários, de trabalhos, de benefícios, de impostos; haverá uma aristocracia finan-

ceira, que cresce, reluz, engorda, incha, e ao mesmo tempo uma democracia de produtores que 

emagrece, definha e dissipa-se nos proletariados (Eça de Queirós, 1845–1900). Homens práticos, 

que acreditam estar imunes a qualquer influência intelectual, são em geral escravos de algum 

economista morto (John Maynard Keynes, 1883–1946). Sim, abolimos com êxito o capitalismo; 

agora só falta abolir o feudalismo (Michael Kalecki, 1899–1970, em resposta a pergunta de jor-

nalista a respeito da transição polonesa do capitalismo para o socialismo). 

Filosofia: o Antropocentrismo; o Ignorantismo; o Materialismo; a Filosofia da democra-

cia pura inibindo a força do poder econômico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da competitividade; o holopensene do poder; os 

baratropensenes; a baratropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene pró- 

-consumismo; o holopensene dominador do capitalismo selvagem; os intrusopensenes; a intruso-

pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os con-

viviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene a favor da sustentabilidade; o holopensene 

pessoal defensor da democracia pura; o holopensene pessoal pacificador. 
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Fatologia: a Economia Dominadora; o poder ideológico da Economia Dominadora; a in-

consciência da heteronomia perante as tratativas econômicas; os desmandos do capitalismo selva-

gem; a interprisão grupocármica dos bilionários; o fato de todo império geopolítico se fundamen-

tar sobre a dominação econômica das regiões conquistadas; o poder de coerção e manipulação do 

vil metal; o financiamento de guerrilheiros e terroristas; os dogmas econômicos incontestáveis no 

mainstream acadêmico; a força da economia paralela demonstrando a incapacidade do Estado;  

a perpetuação das desigualdades econômicas ao longo do tempo impossibilitando a escalada 

social do trabalhador; o manifesto da World Economics Association (WEA) em defesa da plura-

lidade e abertura nos debates econômicos; os subornos políticos perpetrados pelas grandes 

corporações empresariais; o comprometimento da segurança pública devido à busca incessante 

pela maximização do lucro; o ato de subornar as mídias para acobertar fraudes e falcatruas 

financeiras; a compra despudorada da opinião dos profissionais de Economia; o fato de a ambição 

poder ser a causa primária de crises econômicas; a proibição de casamento aos padres católicos 

enquanto forma de proteção do patrimônio da Igreja; o entrelinhamento na leitura do “sobe e des-

ce” das ações na bolsa de valores; a Bolsa de Valores nova-iorquina, localizada em Wall Street, 

no distrito de Manhattan, onde o dinheiro nunca dorme; a defasagem salarial perante a escalada 

da inflação; o fato de o crescimento da Economia sem o mínimo de equidade social não trazer de-

senvolvimento; as falhas de mercado dificultando a promoção da equidade social; as falhas de 

governo reduzindo a eficiência econômica; o conflituoso jogo de forças entre as moedas interna-

cionais, por exemplo, o dólar e o euro; o emprego da derrama por parte da Coroa Portuguesa no 

Brasil Colonial; o uso do mercado cambial sendo fator de dominação no mercado internacional;  

o fato de os juros abaixo do nível de mercado estimularem investimentos; a dilapidação do erário 

público através do mensalão; o machismo restringindo o trabalho da mulher e impedindo-a de ga-

nhar a própria autonomia; as profissões escravizantes; as profissões alienantes; a negligência 

quanto à ocorrência da LER / DORT no sistema bancário; a responsabilidade quanto à escolha 

profissional na sustentabilidade econômico-financeira do indivíduo; o preço da liberdade indivi-

dual na evolução consciencial; a solidariedade; a defesa da intercooperação na Economia Solidá-

ria; o pé-de-meia, antídoto contra as preocupações econômico-financeiras; as cooperativas de cré-

dito possibilitando juros menores; a proteção do cidadão comum através das políticas de bem-es-

tar social; o empreendedorismo conscienciocêntrico; a inteligência evolutiva (IE) buscando a oti-

mização do uso de recursos conscienciais. 

 

Parafatologia: o domínio do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal; a assimilação energética (assim); a desassimilação energéti-

ca (desassim); a parapsicose pós-dessomática desencadeada pela busca desmensurada de riqueza 

financeira; os desvios de proéxis patrocinados pelos assediadores através de propostas fabulosas 

de remuneração; o incompléxis; a melex; a autonomia financeira cosmoética; a evitação das inter-

prisões grupocármicas; a atuação discreta das consciexes amparadoras; o exercício cosmoético do 

poder consciencial de modo multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideologia política–contribuição de partidários; o siner-

gismo dos segredos corporativos; o sinergismo patológico autoinsatisfação-heterexploração;  

o sinergismo maximização dos benefícios–minimização dos prejuízos; o sinergismo falsa demo-

cracia–fechadismo consciencial. 

Principiologia: o princípio “se algo n o é bom, n o adianta fazer maquilagem”;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da precaução; o princípio da isonomia; 

o princípio maquiavélico de os meios justificarem os fins; o princípio egoísta de dividir para 

dominar; o princípio cosmoético de evitar o rastro financeiro negativo através da liquidação to-

tal de dívidas enquanto conscin. 
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Codigologia: a gestão pautada pelo código pessoal de Cosmoética (CPC) do governan-

te; o código de conduta dos lobistas; o código de honra e sangue dos mafiosos; o código de silên-

cio dos políticos corruptores; o código de acobertamento recíproco dos líderes católicos. 

Teoriologia: a teoria da Era da Fartura; as teorias economicistas explicando a riqueza 

das nações; a teoria diplomática de Keynes com forte oposição ao Tratado de Versalhes; a teoria 

dos jogos e o domínio econômico do mercado; a teoria manifesta no ensaio de Garrett Hardin 

(1915-2003), intitulado Tragedy of Commons, acerca da armadilha social e econômica, envol-

vendo o conflito entre interesses individuais e o bem comum, no uso de recursos finitos. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da tenepes; as técni-

cas de poupança; a técnica da evitação da cultura inútil; as técnicas espúrias de manipulação 

interconsciencial; as técnicas de marketing geradoras de desejos e ilusões; as técnicas ludibri-

antes da cultura hedonista; as técnicas de mensagens subliminares pró-consumo. 

Voluntariologia: o voluntariado na Politicologia; o voluntariado gestor; o voluntariado 

da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntariado empre-

endedor de ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratorio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Parapato-

logia; o Colégio Invisível dos Assistentes das Reurbanizações Extrafísicas; o Colégio Invisível da 

Parassociologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Co-

légio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Co-

légio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível 

da Politicologia; o Colegio Invisivel da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito halo das políticas públicas sobre os cidadãos; o efeito duradouro 

do gosto pelo poder; o efeito cascata das crises econômicas globais; os efeitos ilusórios da vida 

humana; o efeito halo das vidas vazias subordinadas aos poderosos; o efeito da solidariedade; os 

efeitos interassistenciais do empreendedorismo conscienciocêntrico; o efeito das reurbanizações 

extrafísicas na formação do Estado Mundial. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses ampliando a inteligência financeira; 

as neossinapses necessárias para as reformulações constantes dos empreendimentos visando 

maior senso de cosmoeticidade; as neossinapses voltadas para a consecução de trabalhos mais 

evolutivos; as neossinapses geradas durante a aquisição do senso universalista; as neossinapses 

harmonizadas da conscin antibelicista. 

Ciclologia: os ciclos econômicos; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade;  

o ciclo tares-reeducação-recin-acalmia; o ciclo evolutivo distopia social–democracia plena; o ci-

clo vital da empresa; o ciclo vicioso hiperconsumismo-dívidas-juros-workaholism; o ciclo vicioso 

da corrupção; o ciclo impérios-bancarrotas. 

Enumerologia: a falácia da precisão matemática; a falácia da capacidade preditiva; a fa-

lácia do pleno emprego; a falácia da reação racional; a falácia do mercado justo; a falácia do 

crescimento econômico infinito. 

Binomiologia: o binômio pé-de-meia–filantropia; o binômio custo-benefício; o binômio 

autocorrupção-heterocorrupção; o binômio incompléxis-melin; o binômio nosográfico esbanja-

mento de alguns–carência de muitos; o binômio espúrio manda quem pode–obedece quem tem 

juízo; o binômio otimização-distribuição; o binômio ex ante–ex post. 

Interaciologia: a interação sexo-dinheiro-poder; a interação social; a interação política 

nacional–política internacional; a interação energia-economia; a interação egocentrismo-ava-

reza. 

Crescendologia: o crescendo financiamento-dívida-insolvência-suicídio; o crescendo 

pacificação íntima–pacificação grupal–pacificação continental–pacificação planetária. 

Trinomiologia: o trinômio patológico erronia-felonia-vilania; o trinômio ideológico li-

berdade-igualdade-fraternidade; o trinômio poder-prestígio-posição; o trinômio poder político– 
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–poder religioso–poder econômico; o trinômio cetro-moeda-crucifixo; o trinômio desemprego- 

-pobreza-criminalidade; o trinômio Politicologia-Sociologia-Economia. 

Polinomiologia: o polinômio ambição-corrupção-frustração-melex; o polinômio Econo-

mia-finanças-lucro-poder. 

Antagonismologia: o antagonismo proletário / burguês; o antagonismo ditadura do 

mercado / Estado igualitário; o antagonismo saúde consciencial / doença laboral; o antagonismo 

democracia pura / capitalismo selvagem; o antagonismo neoclássicos / keynesianos; o antago-

nismo conscin large / conscin miserê; o antagonismo retornos marginais decrescentes / retornos 

marginais crescentes; o antagonismo privilégio / sacrifício cosmoético. 

Paradoxologia: o paradoxo patológico escravidão profissional–liberdade financeira. 

Politicologia: as políticas fiscal e econômica voltadas a proteção do patrimônio financei-

ro da classe economicamente dominante; a autocracia; a assediocracia; a clerocracia; a corrupto-

cracia; a mafiocracia; a lucidocracia;  a meritocracia; a interassistenciocracia; a invexocracia;  

a proexocracia; a democracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de oferta e procura; a lei segundo a qual toda expansão de moeda sem 

lastro cria inflação; a lei da economia de males; a lei da economia de bens; as leis de licitações; 

a lei de Gerson; a lei de Lynch e a constru  o do estigma de “linchaquara”; a lei de ferro dos 

salários defendida por David Ricardo (1772–1823); a lei da ação e reação; a lei da interdepen-

dência consciencial. 

Filiologia: a empreendedorismofilia; a antropofilia; a autopesquisofilia; a criticofilia;  

a decidofilia; a xenofilia; a sociofilia; a biofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a cogniciofobia; a criticofobia; a economofobia; a cacorrafiofobia; a penia-

fobia; a eleuterofobia; a tanatofobia; a biofobia; a metatesiofobia; o medo da Internet manifestado 

por políticos tiranos. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da absti-

nência do poder; a síndrome de burnout; a síndrome do canguru; a síndrome do hiperconsumis-

mo; a síndrome da subestimação; a síndrome do infantilismo; a síndrome do narcisismo; a sín-

drome do ostracismo; a síndrome do super-homem; a síndrome do Tio Patinhas. 

Maniologia: a subcerebromania; a peniomania; a consumomania; a religiomania; a do-

xomania; a megalomania; a plutomania; a tiranomania. 

Mitologia: o mito keynesiano de se ignorar o longo prazo, pois todos estaremos mortos; 

o mito de a pesquisa científica ser neutra; o mito de primeiro crescer a economia para depois 

distribuir a renda; o mito da eficiência econômica justa da doutrina liberal; o mito da igualdade 

social da filosofia marxista-leninista; o mito da existência do antagonismo entre igualdade e efi-

ciência; o mito de ser permitido ao Estado promover o crescimento à custa da aceleração inflaci-

onária; o mito de “o dinheiro n o trazer felicidade, mandar buscar”; o mito de os EUA serem  

a maior e mais rica democracia do planeta. 

Holotecologia: a absurdoteca; a aristocracioteca; a belicosoteca; a conflitoteca; a admi-

nistroteca; a antropoteca; a economoteca; a politicoteca; a sociologicoteca; a intrafisicoteca;  

a convivioteca; a cognoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a cosmoetico-

teca; a interassistencioteca; a invexoteca; a pacificoteca; a coerencioteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Egocarmologia; a Assediologia; a Perdologia; 

a Interprisiologia; a Enganologia; a Consumerologia; a Crematística; a Econometria; a Economia; 

a Engenharia Econômica; a Geopoliticologia; a Mercadologia; a Neuroeconomia; a Sociologia;  

a Politicologia; a Liderologia; a Reurbanizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a consbel; a conscin mal resolvida profissional-

mente; a conscin desorganizada financeiramente; a conscin proexista large; a conscin proexista 

miserê; a conscin megainvestidora; o ser desperto; o ser interassistencial. 
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Masculinologia: o homem agiota; o bilionário; o sovina; o avaro; o usurário; o homem 

mesquinho; o mão-de-vaca; o sonegador; o caloteiro; o consumista; o perdulário; o mão-aberta;  

o desempregado; o assalariado; o comissionado; o autônomo; o aposentado; o dependente finan-

ceiro; o inadimplente; o adimplente; o contabilista; o economista; o hiperconsumista; o milioná-

rio; o playboy; o corretor financeiro; o empreendedor; o empresário; o investidor; o negociante;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a mulher agiota; a bilionária; a sovina; a avarenta; a usurária; a mulher 

mesquinha; a unha-de-fome; a sonegadora; a caloteira; a consumista; a perdulária; a mão-aberta;  

a desempregada; a assalariada; a comissionada; a autônoma; a aposentada; a dependente financei-

ra; a inadimplente; a adimplente; a contabilista; a economista; a hiperconsumista; a milionária;  

a dondoca; a corretora financeira; a empreendedora; a empresária; a investidora; a negociante;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapi-

ens competitor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens 

tyrannicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens reurbani-

satus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Economia Dominadora Restrita = a promotora da submissão do traba-

lhador ao regime intensivo de trabalho manual em troca de salário incapaz de cobrir os gastos 

com a própria subsistência; Economia Dominadora Ampla = a promotora da submissão de países 

à cultura estadunidense, financiada pelo dólar e poderio militar dos EUA. 

 

Culturologia: a cultura da Economia Consciencial; a cultura da convivialidade interas-

sistencial; a cultura da democracia pura; a cultura do hiperconsumismo; a cultura hedônica di-

fundida pelas mídias comunicativas; a cultura da money society; a cultura do medo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Politicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 100 li-

nhas de pensamento político, econômico e social para reflexão nos debates acerca da cosmoetici-

dade: 

01. Absentismo: a fuga ou migração de capitais quebrando a economia dos países. 

02. Abissinismo: a proteção dos interesses financeiros frente à alternância de poder. 

03. Absolutismo: o poder incontestável de reis ditando os rumos da nação. 

04. Abundantismo: a alocação de recursos vista apenas como problema de produção. 

05. Aciolismo: o domínio de empregos públicos pela família política mais poderosa. 

06. Agorismo: a defesa da livre sociedade, porém, opondo-se à participação política. 

07. Anarcocapitalismo: a defesa de mercado sem nenhuma interferência estatal. 

08. Anarcoprimitivismo: o abandono da tecnologia e o retorno à Era das Cavernas. 

09. Anarcossindicalismo: o anarquismo desenvolvido a partir dos sindicatos. 

10. Anarquismo: a rejeição a qualquer princípio de autoridade. 

11. Anglo-americanismo: a defesa acrítica da cultura dos países de língua inglesa. 

12. Anticapitalismo: as doutrinas econômicas contrárias ao livre mercado. 

13. Associativismo: o empreendimento grupal sobrepondo-se ao lucro empresarial. 

14. Bimetalismo: o ouro e a prata usados na manipulação das trocas comerciais. 

15. Bolchevismo: a opção russa pela revolução socialista armada. 

16. Bulionismo: a ilusão de prosperidade espanhola com a acumulação de ouro e prata. 

17. Capitalismo: a iniciativa individual resultando sempre na prosperidade social. 

18. Cartismo: as reinvindicações sócio-políticas dos operários ingleses no Século XIX. 

19. Caudilhismo: o domínio militar na economia. 

20. Clericalismo: o apoio incondicional à intervenção do clero na vida pública. 
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21. Colaboracionismo: o ato de colaborar com o inimigo invasor por dinheiro. 

22. Colbertismo: o protecionismo comercial na França de Luís XIV (1638–1715). 

23. Coletivismo: a negligência quanto ao mérito pessoal na produção econômica. 

24. Colonialismo: a exploração econômica e social por parte dos países europeus. 

25. Comunismo: a defesa da igualdade de classes, muitas vezes, pelo uso da força. 

26. Confessionalismo: o poder eclesiástico em assuntos de âmbito da sociedade civil. 

27. Conservadorismo: a defesa pela elite econômica do status quo. 

28. Consumismo: a prosperidade econômica fundamentada somente no consumo. 

29. Corporativismo: a ditadura disfarçada presente nos regimes corporativistas. 

30. Czarismo: o atraso social presente na Rússia ao final do regime czarista. 

31. Darwinismo Social: o poder econômico justificando a formação de classes sociais. 

32. Desenvolvimentismo: a busca da prosperidade pela intervenção econômica estatal. 

33. Despotismo: o ato de governar pela força. 

34. Distributismo: o preconceito católico contra a mulher no mercado de trabalho. 

35. Dirigismo: a orientação do crescimento econômico a partir das ações do Estado. 

36. Ditadorismo: a vontade política coletiva subjugada ao controle de única pessoa. 

37. Economicismo: a redução de todos os fatos sociais à dimensão econômica. 

38. Escolasticismo: o homem social e economicamente subordinado à fé religiosa. 

39. Escravagismo: o sistema econômico apoiado sobre a extinção da dignidade pessoal. 

40. Estadismo: o Estado definindo de modo onipotente os rumos da economia. 

41. Esquerdismo: o radicalismo nas ideias comunistas e socialistas. 

42. Eurasianismo: a defesa cristã da revolução bolchevique. 

43. Fabianismo: a concepção inglesa do socialismo pelo fim das injustiças econômicas. 

44. Falangismo: a defesa partidária do fascismo espanhol. 

45. Fascismo: o pensamento político sectário de Benito Mussolini (1883−1945). 

46. Feudalismo: a sujeição integral do indivíduo ao senhor feudal. 

47. Fisiocratismo: a economia embasada nas leis naturais. 

48. Foquismo: as guerrilhas armadas inspiradas por Che Guevara (1928−1967). 

49. Fordismo: o homem-máquina de Henry Ford (1863−1947). 

50. Fraccionismo: a guerra civil fraticida pelo Governo de Angola, entre 1977 e 1979. 

51. Gerencialismo: o elitismo implícito no pensamento gerencialista. 

52. Imperialismo: a dominação cultural, política e econômica de países. 

53. Individualismo: a valorização do indivíduo em detrimento da coletividade. 

54. Industrialismo: a predominância do modo industrial de produção. 

55. Infoanarquismo: a oposição às formas de propriedade intelectual. 

56. Integralismo: o enfoque católico sobre todas as necessidades do homem moderno. 

57. Internacionalismo: a defesa da maior cooperação econômica entre nações. 

58. Intransigentismo: o combate da Igreja Católica (ICAR) ao liberalismo laico. 

59. Isolacionismo: a prática do país fechar-se economicamente para os demais. 

60. Keynesianismo: a superação de crises econômicas pela intervenção do Estado. 

61. Legitimismo: a legalização da sucessão hereditária de casas reais. 

62. Leninismo: a crítica ao imperialismo político-econômico capitalista. 

63. Liberalismo: a meta de eficiência econômica e justiça social pelo mercado livre. 

64. Lobismo: a busca de vantagens pessoais ou corporativas nas esferas públicas. 

65. Ludismo: a tecnologia servindo de bode expiatório para a revolta proletária. 

66. Maoísmo: a defesa da revolução proletária armada na sociedade chinesa. 

67. Macarthismo: a caça às bruxas comunistas pela chamada direita estadunidense. 

68. Marginalismo: o racionalismo matemático dominando os princípios econômicos. 

69. Marxismo: a luta de classes responsável pela evolução social, econômica e política. 

70. Materialismo: a negligência da realidade consciencial na dialética marxista. 

71. Mercantilismo: a ideia da riqueza das nações restrita à acumulação de ouro e prata. 

72. Metalismo: a riqueza das nações orientada pela acumulação de moeda. 

73. Militarismo: o prevalecimento do poder dos militares no governo do país. 
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74. Monarquismo: a política econômica executada para o interesse dos soberanos. 

75. Nacionalismo: a xenofobia perante a economia estrangeira. 

76. Neocolonialismo: as formas de dominação econômica entre países ricos e pobres. 

77. Neomalthusianismo: a superpopulação sendo a causa principal da pobreza. 

78. Nepotismo: o favoritismo aos parentes na administração pública. 

79. Oligarquismo: o domínio político e econômico das oligarquias. 

80. Pan-americanismo: a aliança política entre os países da América. 

81. Patriarcalismo: a submissão da mulher à vontade bélica do homem machista. 

82. Patrimonialismo: a falta de distinção entre bens privados e bens públicos. 

83. Patriotismo: a idolatria da pátria fomentada pela expansão geográfica do ego. 

84. Pauperismo: o sistema econômico gerador de absoluta pobreza. 

85. Protecionismo: a proteção de setores empresariais frente  à liberdade comercial. 

86. Revanchismo: o nacionalismo francês motivado pela perda de recursos minerais. 

87. Sindicalismo: o sectarismo criando novas elites econômicas. 

88. Sinecurismo: a forma de governo fundamentado em cargo rendoso com pouco tra-

balho. 

89. Sionismo econômico: o acumulação avarenta de riquezas da cultura judaica. 

90. Socialismo utópico: as primeiras propostas socialistas revisoras do Capitalismo. 

91. Stakhanovismo: a exploração do trabalhador para sustentar o regime soviético. 

92. Stalinismo: a interpretação particular do marxismo por Joseph Stalin (1879–1953). 

93. Subdesenvolvimentismo: a pobreza estrutural de países não desenvolvidos. 

94. Taylorismo: a eficiência econômica sem observação da ergonomia do trabalhador. 

95. Tecnocentrismo: a confiança nas soluções tecnológicas para os problemas sociais. 

96. Tecnocracismo: a organização política-social fundada na supremacia dos técnicos. 

97. Terrorismo: o emprego radical da violência para a concretização de fins políticos. 

98. Thatcherismo: os cortes nos gastos sociais por Margaret Thatcher (1925−2013). 

99. Totalitarismo: o conceito político do homem na condição de servo do Estado. 

100. Trotskismo: a defesa da ortodoxia do marxismo frente ao domínio do stalinismo. 

 

Populismo. Destaca-se a exploração das carências econômicas das populações de diver-

sos países através de políticas populistas de governantes, por exemplo, Getulismo (Brasil), Lulis-

mo (Brasil), Cardenismo (México), Castrismo (Cuba), Chavismo (Venezuela), Justicialismo (Ar-

gentina), Salazarismo (Portugal), Nazismo (Alemanha), Franquismo (Espanha). 

Cosmovisão. O forte vínculo existente entre a dominação econômica e a liderança políti-

ca gera graves interprisões grupais, cujos efeitos irão repercutir por sucessivas vidas intrafísicas. 

Importa, portanto, buscar a máxima compreensão teática dos princípios da Cosmoética e do Pa-

radireito, com o intuito de adquirir a cosmovisão profilática necessária sobre estas relações. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Economia Dominadora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aparvalhamento  bovino:  Antipriorologia;  Nosográfico. 

02.  Buffer  financeiro:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Democracia  direta:  Governologia;  Homeostático. 

05.  Desperdício:  Ecologia;  Nosográfico. 

06.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

07.  Empreendimento  sustentável:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Heteronomia:  Heteronomologia;  Neutro. 
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10.  Inclusão  parassocial:  Parassociologia;  Neutro. 

11.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

12.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Poupança  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

O  SERVILISMO  DAS  CONSCIÊNCIAS  AO  HOLOPENSENE  

SOCIOPÁTICO  DA  ECONOMIA  DOMINADORA  AS  TORNAM  

ANTAGÔNICAS  À  VIVÊNCIA  DA  MULTIDIMENSIONALIDADE,  
EVIDENCIANDO  FORTE  APEGO  AO  IDEAL  MATERIALISTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aceita a ideia da dominação econômica 

exercendo forte influência na vida intrafísica? Qual o custo pago por você ao priorizar a evolução 

pessoal? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Corporação. Título Original: The Corporation. País: Canadá. Data: 2003. Duração: 144 min. Gênero: 

Documentário. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Mark Achbar; 

& Jennifer Abbott. Elenco: Noam Chomsky; Naomi Klein; Vandana Shiva; Michael Moore; & Milton Friedman. Produ-

ção: Mark Achbar; & Bart Simpson. Co-produção: Joel Bakan; & Dawn Brett. Produção Executiva: Mark Achbar. His-

tória & Roteiro: Joel Bakan. Música: Velcrow Ripper; & Leonard J. Paul. Edição: Jennifer Abbott. Companhia: Big 

Picture Media Corporation. Sinopse: Há 150 anos, as corporações eram apenas instituições de pouco valor. Hoje, exercem 

forte influência em nossas vidas, tal qual ocorreu com a Igreja e a Monarquia em outras épocas. 
2.  Capitalismo: Uma História de Amor. Título Original: Capitalism: A Love Story. País: EUA. Data: 2009. 

Duração: 127 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: In-

glês; Espanhol; & Português. Direção: Michael Moore. Produção: Anne Morre. Co-produção: Rod Birleson; & John 
Hardesty. Produção Executiva: Kathleen Glynn; Bob Weinstein; & Harvey Weinstein. História & Roteiro: Michael 

Moore. Música: Jeff Gibbs. Montagem: John Walter Conor O’Neill; Pablo Proenza; T. Woody Richman; Alex Meillier; 

Tanya Meillier; & Jessica Brunetto. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Documentário pelo qual Michael Moo-
re busca explorar as causas e as consequências do caos financeiro responsável pela crise econômica mundial ocorrida du-

rante 2008. 

3.  O Mercador de Veneza. Título Original: The Merchant of Venice. País: EUA. Data: 2004. Duração: 134 
min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Potuguês (em 

DVD). Direção: Michael Radford. Elenco: Al Pacino; Jeremy Irons; Joseph Fiennes; Lynn Collins; Zuleikha Robinson; 

Kris Marshall; Charlie Cox; Heather Goldenhersh; Mackenzie Crook; John Sessions; Gregor Fisher; Ron Cook; Allan 
Corduner; Anton Rodgers; David Harewood. Produção: Cary Brokaw; Michael Cowan; Jason Piette; & Barry Navide. 

História: William Shakespeare. Roteiro: Michael Radford. Fotografia: Benoît Delhomme. Música: Jocelyn Pook. Mon-

tagem: Lucia Zucchetti. Companhia: Metro Goldwyn Mayer. Distribuidora: Sony Pictures Classics. Sinopse: A adapta-
ção da peça homônima escrita por William Shakespeare se passa na Veneza do século XVI. O jovem nobre Bassanio pe-

diu dinheiro emprestado ao amigo Antonio com o objetivo de viajar a Belmont, e pedir a mão de Portia. No entanto, Anto-

nio não tem como emprestar o dinheiro, recorrendo, por fim, ao agiota Shylock (Al Pacino), o qual exige 1 libra da carne 
de Antonio como garantia do empréstimo, caso não haja pagamento. Essa negociação acaba mudando a vida de todos em 

volta de Bassanio. 

4.  Wall Street: Poder e Cobiça. Título Original: Wall Street. País: Estados Unidos. Data: 1987. Duração: 

126 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol & Po-

tuguês (em DVD). Direção: Oliver Stone. Elenco: Charlie Sheen; Michael Douglas; Tamara Tunie; Franklin Cover; Chuck 

Pfeiffer; John C. McGinley; Leslie Lyles; James Karen; & Andrea Thompson. Produção: Edward Pressman; & A. Kitman Ho. 
Desenho de Produção: Stephen Hendrikson. Direção de Arte: John Jay Moore; & Hilda Stark. Roteiro: Stanley Weiser; 

& Oliver Stone. Fotografia: Robert Richardson. Música: Steward Copeland. Montagem: Claire Simpson. Cenografia: 

Leslie Bloom; & Susan Bode. Figurino: Ellen Mirojnick. Companhia: 20th Century Fox. Sinopse: O filme revela o de-
sequilíbrio emocional, valores materialistas e o egocentrismo enquanto causas da amoralidade. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola; & Pasquino, Gianfranco; Dicionário de Política (Dizionario di Poli-

tica); revisores João Ferreira; & Luis Guerreiro Pinto Cacais; trad. Carmem C. Varriale; et al.; 2 Vols.; VI + 1.318  
p.; glos. 344 termos; 2.000 refs.; alf.; 18 x 13 x 3 cm; br.; 12ª Ed.; Editora Universidade de Brasília; Brasília, DF; 1999; 

páginas 11 a 1.309. 
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2.  Châtelet, François; Duhamel, Olivier; & Pisier-Kouchner, Èvelyne; História das Ideias Políticas (Histoi-

re des Idées Politiques); trad. Carlos Nelson Coutinho; 400 p.; 10 caps.; 1 cronologia; 1 diagrama; 119 enus.; 3 esquemas; 

1 estatística; 1 fichário; 3 fluxogramas; 1 gráf.; 7 tabs.; 361 refs.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janei-
ro, RJ; 2000; páginas 16 a 380. 

3.  Perkins, John; Confissões de um Assassino Econômico (Confissions of an Economic Hit Man); trad. Hen-
rique Amat Rêgo Monteiro; 272 p.; 4 partes; 36 caps.; 1 cronologia; 1 E-mail; 3 fichamentos; 3 fotos; 1 website; 96 refs.; 

23 x 16 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 2005; páginas 244 e 245. 

4.  Sandroni, Paulo; Dicionário de Economia; 460 p.; glos. 1.800 termos; 24 x 17 cm; br.; Abril Cultural; São 
Paulo, SP; 1985; páginas 7 a 444. 

 

R. A. C. 
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E C O N O M I C I D A D E    CO S M O É T I C A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A economicidade cosmoética é a relação entre custo e benefício hauridos 

pela conscin lúcida, homem ou mulher, na autorreeducação quanto às experiências evolutivas ob-

jetivando o aprendizado da tarefa interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo Economia vem do idioma Latim, oeconomia, “disposição; ordem; 

arranjo”, e este do idioma Grego, oikonomía, “administração; direção de alguma casa; organiza-

ção”. Apareceu no Século XVII. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; or-

ganização; 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 

procede do idioma Latim, ethica, “Etica; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e es-

te do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autorrendimento evolutivo. 2.  Aproveitamento cosmoético. 3.  Eco-

nomicidade evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas economicidade cosmoética, economicidade cos-

moética inicial e economicidade cosmoética avançada são neologismos técnicos da Interassisten-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Economicidade antiética. 2.  Antieconomicidade estagnadora. 3.  In-

disponibilidade assistencial. 

Estrangeirismologia: a eliminação do ex abrupto; o approach do amparador na hora 

certa; o carpe diem na retilinearidade autopensênica; a reentrée do retomador de tarefa; o nosce te 

ipsum propiciador da autorreciclagem; o ad cautelam da consciência lúcida; o qui potest maius, 

potest et minus observado na disponibilidade assistencial; o otium cum dignitate da consciência 

cosmoética. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Interassistenciologia. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evitemos 

males maiores. Poupemos esforços, focando. Economizemos energias, priorizando. Economicida-

de cosmoética: pró-evolutividade. 

Citaciologia: – Felix qui potuit rerum cognoscere causas (Feliz de quem pode conhecer 

as causas das coisas; Públio Virgílio Marão, 70–19 a.e.c.). Feliz aquele que transfere  

o que sabe e aprende o que ensina (Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Pei-

xoto Bretas, 1889–1985). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; o holopensene da Autor-

reducaciologia; o holopensene da Cosmoeticologia; a autobservação contínua dos pensenes ao 

longo do dia; a observação da mudança e intensidade do humor relativas ao sen do pensene; os 

ortopensenes; a ortopensenidade libertando consciências; os benignopensenes; a benignopenseni-

dade; a higidez pensênica; a ausculta atenta ante a detecção da diferenciação pensênica enquanto 

ferramenta assistencial; o foco nos parapensenes assistenciais; a pensenidade das consciexes as-

sistíveis; os nexopensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: a economicidade cosmoética; a obtenção de resultados evolutivos com o mí-

nimo de erros, perdas e gastos de tempo; a autorreeducação; o custo-benefício das ações pessoais; 

a autodisponibilidade evolutiva; a autopesquisa quanto aos objetivos e qualidade da intenção;  

o poder do empreendedor evolutivo em prol da eficiência na assistencialidade; o maior investi-
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mento na compreensão da Cosmoética; a diminuição gradativa dos pertúrbios; o ganho de amparo 

na avaliação saudável dos atos; a busca de retificar o ato errado; a autorganização eliminando  

a entropia e diminuindo os contratempos; a autossinceridade na conduta; a eliminação da autoviti-

mização; a extinção da necessidade de convencer; o sobrepairamento do imprestável, valorizando 

a assistência; a economicidade cosmoética na consecução do autodesassédio; a proéxis; a mini-

moréxis; a maximoréxis; a parceria evolutiva; a evolução grupal; a maxiproéxis grupal; os objeti-

vos pessoais corretos, favorecendo ao maior número de pessoas; o conhecimento de trafores, tra-

fares e trafais, norteando a consciência quanto à situação evolutiva e as possibilidades existen-

ciais; a importância da compreensão do fato de todos aprenderem com todos; o perdão antecipa-

do; o fato de toda percepção promover responsabilidade no percipiente; o fato de a consciência 

poder representar inúmeras outras; o cotejo dos atos e parafatos; a percepção do custo-benefício 

nas ocorrências; o nível de discrição da consciência lúcida; a Escala Evolutiva das Consciências; 

os vieses da assistência ainda não compreendidos pelo pré-serenão; a gratidão antecipada da cons-

ciência conhecedora dos recebimentos de aportes evolutivos na seriéxis; os reencontros grupocár-

micos e a recuperação de cons; a retomada de tarefa assistencial; as reconciliações; o autesclareci-

mento mudando conceitos antigos; a detecção das prioridades dentro do contexto evolutivo atual; 

o exemplarismo das recins de única consciência promovendo reciclagens em todo o grupo evolu-

tivo; o saldo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a persistência na autoprofilaxia do domínio do estado vibracional (EV);  

a rotina de exteriorização consciente das melhores energias onde a consciência estiver; as energi-

as descortinando as verdadeiras intenções conscienciais; o aproveitamento no reencontro com as 

amizades raríssimas; o entendimento de o amparador extrafísico não se orientar somente pela in-

trafisicalidade; a prática da tenepes; a captação de consciências na psicosfera enquanto atenção 

responsável aos parafatos, prenunciando os fatos; o parafato de toda parapercepção promover 

maior responsabilidade no parapercipiente; a compreensão de todo extrapolacionismo parapsíqui-

co expressar voto de confiança do amparador extrafísico de função; a parapercepção da presença 

do amparador no momento da ocorrência; a evitação de tomar o amparador por lanterna de cego; 

o atendimento do amparador, tanto ao amparando quanto às outras consciências assistíveis, ao 

mesmo tempo; o desenvolvimento parapsíquico, melhorando a compreensão dos fatos e parafa-

tos; a manutenção da sintonia junto ao amparo de função; o sobrepairamento ante a paraleitura 

das intenções; a retrossenha pessoal sadia favorecendo a economicidade cosmoética; a paraidenti-

dade sadia qualificando a assistência; a proposta da reurbex, enquanto aplicação da Paramatemá-

tica Evolutiva; os Cursos Intermissivos (CI); o refinamento lexical dos tratados conscienciológi-

cos ativando paracérebros; o auto e heterencapsulamento parassanitário; a parapercepção de cons-

ciências na psicosfera com padrão pensênico diferente, prenunciando nuanças nos fatos; o nível 

de qualidade profissional do ofiexista veterano; o usufruto da assim com amparador extrafísico;  

o custo-benefício da assim com assediador; o discernimento do amparador na ajuda ao ampa-

rando. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo das consciências. 

Principiologia: o princípio da logicidade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução grupocármica; a teoria da policarmalidade; a teoria 

da relatividade das verpons. 

Tecnologia: a técnica da banana technique vivenciada pelo aprendiz de assistente pe-

rante a tares. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Ciclologia: o ciclo dos tempos evolutivos; o ciclo início-fim das etapas evolutivas. 

Enumerologia: a autopesquisa perante a heteropesquisa; a cosmoética perante a ética 

humana; a parapercepção perante a percepção; a tares perante a tacon; o paracérebro perante  

o cérebro; a paracognição perante a cognição; a Parapedagogia perante a Pedagogia. 

Binomiologia: o binômio evolução-semperaprendência; o binômio cosmoeticidade–ga-

nho evolutivo; o binômio autodiscernimento-autorreflexão; o binômio autorreflexão-avaliação;  

o binômio ação-perspectiva; o binômio perspectiva-prospectiva; o binômio calculabilidade-Evo-

luciologia; o binômio devolutiva existencial–cosmoeticidade. 

Crescendologia: o crescendo iscagem inconsciente–iscagem lúcida–minipeça do maxi-

mecanismo interassistencial; o crescendo autorreflexão-autoconsciencioterapia; o crescendo re- 

cepção-doação; o crescendo tarefa grupocármica–tarefa policármica. 

Trinomiologia: o trinômio aprendizado-reciclogenia-autorrestauração; o trinômio evo-

lutividade–economicidade cosmoética–autopromoção evolutiva; o trinômio autorreflexão-auto-

consciencioterapia-autoconscienciometria; o trinômio avaliação-objetivo-decisão; o trinômio de-

cisão-resolução-ação. 

Polinomiologia: o polinômio Evoluciologia-Parassociologia-Sociologia-Cosmoeticolo-

gia; o polinômio infância-adolescência-adultidade-velhice. 

Antagonismologia: o antagonismo assedialidade / cosmoética; o antagonismo economi-

cidade cosmoética / segundas intenções; o antagonismo intraconsciencialidade / extraconscien-

cialidade; o antagonismo reeducabilidade / robéxis. 

Paradoxologia: o paradoxo de o autoimperdoamento poder trazer a conquista do hete-

roperdoamento; o paradoxo de priorizar a vida, vivendo cada momento como se fosse o último;  

o paradoxo de a economicidade cosmoética poder ser interpretada como sendo perda. 

Politicologia: a evoluciocracia; a autodiscernimentocracia; a cosmoeticocracia; a inte-

rassistenciocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a autodemocracia. 

Legislogia: a lei da economia de bens; a inexorabilidade da lei de causa e efeito; a lei da 

economia de males; a lei do maior esforço nos acertos grupocármicos (Pré-Intermissiologia);  

a lei da equanimidade dos direitos conscienciais (Paradireitologia). 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Parapedagogia; a Ree-

ducaciologia; a Conviviologia; a Multidimensionologia; a Paracerebrologia; a Conscienciotera-

pia; a Autoconscienciometrologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o re-

educador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o semperaprendente; 

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-

tiva; 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 re-

educadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a semperapren-

dente; 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 oeconomicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens proexologus;  

o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens exemplarissimus; 

o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens holocarmicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: economicidade cosmoética inicial = a vivenciada pela consciência evolu-

ciente a partir da interação amparador-amparando no aprendizado gradativo da teática interassis-

tencial; economicidade cosmoética avançada = a vivenciada pela consciência já experiente na 

consolidação da teática interassistencial, a partir da desperticidade. 

Culturologia: a cultura da Multidimensiologia; a cultura da Evoluciologia; a cultura da 

Megafraternologia. 

Holossomatologia. Pelos critérios da Intraconscienciologia, vale considerar ao modo de 

exemplos, 4 itens na abordagem holossomática, em ordem lógica: 

1.  Economicidade cosmoética mentalsomática: o padrão pensênico; a ilação do pensa-

mento; a análise e a síntese elaborando a compreensão dos assuntos em pauta; as interpretações 

baseadas nas tendências intraconscienciais; as conclusões. A priorização mentalsomática sendo 

verdadeira resiliência consciencial, o eixo para o autesclarecimento da Autorrevezamentologia.  

A economicidade cosmoética observável na superação gradativa da influenciação da holopen-

senidade patológica. 

2.  Economicidade cosmoética psicossomática: o estado emocional; os sentimentos;  

a reeducação psicossômica evitando ressomas e dessomas desnecessárias. A reciprocidade afetiva 

cosmoética pararreestruturando os relacionamentos grupocármicos; os afetos sadios recompondo 

o presente-futuro da consciência. A economicidade cosmoética observável na superação grada-

tiva da influenciação da emocionalidade desequilibrada. 

3.  Economicidade cosmoética energossomática: o estado energético, a movimentacão 

dos chacras; o teor da manifestação das energias; o EV profilático qual rotina útil. A economici-

dade cosmoética observável na superação gradativa da influenciação de energias espúrias. 

4.  Economicidade cosmoética somática: o cuidado no funcionamento do corpo huma-

no; o tipo de alimentação; a atividade física regular. A economicidade cosmoética observável na 

superação gradativa da influenciação agressiva ao soma. 

 

Interconscienciologia. Do ponto de vista da Conviviologia, vale refletir quanto à aplica-

bilidade da economicidade cosmoética no binômio Sociex-Socin, nos relacionamentos intercons-

cienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a economicidade cosmoética, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

02.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Banana  technique:  Comunicologia;  Neutro. 
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04.  Dosagem:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Escala  da  discrição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Escala  das  Prioridades  Evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

12.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Parângulo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

14.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

NA  ECONOMICIDADE  COSMOÉTICA  TRANSPARECE  O  NÍ-
VEL  DE  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  (IE)  DA  CONSCIÊNCIA,  
ATRAVÉS  DA  DINAMIZAÇÃO  DA  INTERASSISTENCIALIDA-

DE  E  DA  FUNCIONALIDADE  EVOLUTIVA  PRIORITÁRIA. 
 

Questionologia. Para você, leitor ou leitora, quais têm sido as vivências a respeito da 

economicidade cosmoética? Quais foram os ganhos e custos experienciados no aprendizado da 

interassistencialidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-
ces; 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 387, 628, 629, 944, 947, 950 e 951. 

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.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, 2004; página 1.472. 

 

M. C. N. 
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E C O S S I S T E M A  
( E C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ecossistema é a estrutura dinâmica formada pela comunidade de seres vi-

vos (biocenose) e fatores físico-químicos (biótopo) de determinado ambiente, organizados com 

base nas relações recíprocas de interdependência entre todos os elementos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição eco procede do idioma Grego óikos, “casa; mo-

radia; habitação; habitat; ambiente; bens; família”. Surgiu no Século XIV. O termo sistema vem 

do idioma Latim, systema, “reunião; juntura; sistema (termo musical)”, emprestado do idioma 

Grego, sýstéma, “reunião em algum corpo, seja de vários objetos, seja de partes diversas do mes-

mo objeto; conjunto; totalidade; o sistema de determinado corpo no seu conjunto; conjunto de es-

pecífica composição literária; tropa de homens; multidão; colégio de religiosos; corporação; com-

panhia; assembleia política (em referência ao Senado romano); confederação; associação; liga; 

conjunto de instituições; constituição política; massa de sangue ou de humores”. Apareceu no Sé-

culo XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Sistema ecológico. 2.  Sistema ambiental. 3.  Biogeocenose. 4.  Bio-

geossistema. 5.  Holocenose. 

Antonimologia: 1.  Habitat. 2.  Biocenose. 3.  Biota. 4.  Biótopo. 

Estrangeirismologia: o rapport com a Natureza; o environmental impact das ações 

humanas; a ecological society; o fenômeno do bloom planctônico indicador do desequilíbrio eco-

lógico; o cálculo da ecological footprint. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holointeração entre os componentes do Cosmos. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ecologia: 

homeostase cósmica. Ecologia: salvacionismo planetário. Ser: ecossistema pluridimensional. 

Cosmos: megaecossistema evolutivo. 

Coloquiologia. Os epítetos pejorativos ecochato e biodesagradável dirigidos à conscin 

afeita ao ambientalismo extremo. 

Filosofia. O pilar holofilosófico da Conscienciologia: Universalismo, Cosmoeticologia  

e Maxifraternologia. 

Unidade. O ecossistema é a unidade básica de estudo da Ecologia. A unidade mínima 

funcional do ecossistema é a comunidade de seres vivos nele estabelecida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holointeraciologia; o holopensene pessoal da 

Interdependenciologia; o holopensene da Homeostaticologia; os zoopensenes; a zoopensenidade; 

os fitopensenes; a fitopensenidade; os protopensenes; a protopensenidade; os harmonopensenes;  

a harmonopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os patopensenes; a patopensenidade; a influência dos holopensenes na saúde ambiental;  

o materpensene pessoal; a fôrma holopensênica enquanto holopensene habitual do ecossistema da 

conscin; a parafôrma holopensênica enquanto holopensene habitual do paraecossistema (parapro-

cedência) da consciência; as assinaturas pensênicas individuais, grupais e policármicas; a cúpula 

pensênica sobre as construções humanas; os vínculos dos ecossistemas com os bolsões pensêni-

cos extrafísicos afins; a realidade de a poluição essencial do planeta Terra ser, antes de tudo, pen-

sênica, gerada e mantida por holopensenes anticosmoéticos ou doentios; a possibilidade de reno-

vação contínua dos modelos autopensênicos pela vontade; a opção pelo antibagulhismo pensê-

nico. 
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Fatologia: o ecossistema; a estrutura funcional dos seres vivos integrados ao ambiente;  

a cornucópia de biodiversidade; a diversificação de habitats; a teia de interdependências entre or-

ganismos vivos e elementos da Natureza; a insustentabilidade da vida nos ecossistemas naturais 

da Terra sem a presença de microrganismos; a coexistência vital da bactéria com o ecossistema 

consciencial na dimensão intrafísica; os trilhões de microrganismos compondo o ecossistema so-

mático humano; a unificação da Ecologia Microbiana, Vegetal, Animal e Humana; a cadeia ali-

mentar; os organismos produtores, fotossintetizantes, a exemplo das plantas; os organismos con-

sumidores, herbívoros e carnívoros; os micróbios decompositores da matéria orgânica morta; a ci-

clagem de nutrientes do solo, da água e do ar; o fluxo de energia química através do biogeos-

sistema; a estabilidade do sistema ecológico dependente das trocas energéticas; os limites de mu-

danças e flutuações ambientais suportados pelo ecossistema; o fato de a alteração de único com-

ponente poder desequilibrar todo o sistema; a pressão seletiva desencadeada pela necessidade de 

ajustar os números populacionais; o declínio das comunidades não adaptadas às mudanças; as do-

enças; a fome; a competição; a baixa reprodução; a degenerescência econômica, comportamental 

e psicológica; o ambiente intrafísico degradado; a favela; a cracolândia; o lixão urbano; o ecossis-

tema estigmatizado; a zona de guerra; o local da tragédia de grandes proporções; o território con-

taminado pela radioatividade; a cidade fantasma; a Floresta de Aokigahara (Floresta de Suicídios) 

no Japão; o megacampo de extermínio de Auschwitz; o matadouro de animais; o estigma consci-

encial sedimentado pela intraconsciencialidade degenerada; a exploração ruinosa dos princípios 

conscienciais; o ecoturismo depredatório; o safari; a biopirataria; a dendroclastia; a poluição do 

solo com pesticidas; a poluição das águas com esgotos; as emissões evitáveis de gás carbônico;  

a reação do Planeta à ocupação antrópica anticosmoética; o aquecimento global; as mudanças 

climáticas abruptas; as intempéries; a exclusão hídrica de comunidades; as perdas agrícolas e pe-

cuárias; a migração de populações de refugiados; a desestigmatização ambiental; os benefícios 

proporcionados pelo ecossistema equilibrado; o ecossistema reeducacional; a edificação conscien-

ciocêntrica; o Tertuliarium; a Holoteca; o Holociclo; o campus do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); a residência proexogênica; a preservação ecológica exemplarista;  

o ecoturismo educativo; os recursos, valores e serviços prestados pela Natureza; o capital natural 

renovável; a pegada ecológica; a biocapacidade da ecosfera terrestre; a sustentabilidade do ecos-

sistema; o fato de a criação de tecnologia limpa, autossustentável, ser o primeiro ato de convívio 

interplanetário responsável. 

 

Parafatologia: os paraecossistemas; os ecossistemas intrafísicos como sendo plasmagem 

caricata de ambientes extrafísicos; o paraecossistema mentalsomático da comunex evoluída, favo-

recedor da evolução consciencial lúcida; a comunex Interlúdio na condição de ecossistema extra-

físico vinculado ao parque Nacional do Iguaçu; o ecossistema físico-extrafísico constituído pela 

dimensão de transição, ainda muito materializada; o ambientex baratrosférico coexistente com  

a vida humana; o parambiente degradado influenciando negativamente o ecossistema terrestre; as 

assinaturas energéticas deixadas nos ambientes, predispondo o sucesso ou o fracasso de empreen-

dimentos e desfechos; a fartura de energias ofertada pela Natureza; a bioenergodiversidade distri-

buída na biosfera; a hidroenergia gerada pelas Cataratas do Iguaçu; o ecossistema de energias re-

vitalizantes; a estética ambiental do jardim predispondo à primener e ao despertar sadio da volici-

olina enrustida; os chacras positivos da Terra, a exemplo do localizado no campus do CEAEC;  

o balneáreo energético da Cognópolis; os bagulhos energéticos contaminantes dos ecossistemas; 

os geochacras negativos nos ecossistemas estigmatizados; a região de grande beleza natural, mas 

impregnada de energia negativa; os acidentes de percurso de origem extrafísica nos sambaquis; as 

cavernas infestadas de consciexes baratrosféricas; os locais de abate e assassinato de seres vivos 

na condição de sorvedouros de energias conscienciais (ECs); o ambiente com manifestação pol-

tergeist; a potencialização da ectoplasmia nos ecossistemas naturais; o fitoectoplasma associado  

à lignina das plantas; a sensibilidade do mato; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a au-

tovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ecossistema projetivo planejado cientifica-

mente; o ecossistema projetivo precognitor; o ecossistema projetivo retrocognitor; a lucidez quan-

to ao próprio ecossistema evolutivo multibiográfico; a compreensão de a dimensão extrafísica on-
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de a consciência se manifesta representar estado do ser; as repercussões intra e extrafísicas do 

ecossistema consciencial; o entendimento de a consciência ser ecossistema multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos fatores bióticos e abióticos da Natureza; a convivia-

lidade com diversidade sinérgica; o sinergismo família-escola-Estado na Educação Ambiental. 

Principiologia: os princípios da Ecologia; os princípios da Biologia Ambiental; o prin-

cípio da interdependência evolutiva, constante, inarredável. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à preservação dos ecos-

sistemas; o código grupal de Cosmoética (CGC), em defesa do direito à vida de todos os seres vivos. 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da fôrma holopensênica pessoal; a teoria da 

economia de males; a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a tecnologia doce; a tecnologia alternativa; a tecnologia ambiental;  

a tecnologia limpa; a tecnologia evolutiva; as técnicas de reciclagem de resíduos urbanos, co-

merciais e industriais; as técnicas de restauração de ecossistemas degradados; as técnicas de 

monitoramento do grau de estresse ambiental; as técnicas de controle da qualidade dos ecossis-

temas aquáticos pelo uso de bioindicadores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Terra; o laboratório consciencio-

lógico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório cons-

cienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; 

o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Au-

torretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraecologia; o Colégio Invisível da Recexologia; 

o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invi-

sível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Autopes-

quisologia. 

Efeitologia: o efeito estufa; o efeito do desmatamento de florestas; o efeito antissomáti-

co do Wi-Fi; o efeito da violência urbana; o efeito contaminador da autopensenização anticos-

moética no holopensene planetário, na contramão dos trabalhos das reurbanizações extrafísicas;  

o efeito da ordem externa na intraconsciencialidade; o efeito da educação ecológica; o efeito das 

ações cosmoéticas exemplaristas. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à reeducação quanto à preservação dos 

ecossistemas planetários. 

Ciclologia: os ciclos naturais da Terra; os ciclos de transferência de energia nos ecos-

sistemas; o ciclo da cadeia alimentar; os ciclos biogeoquímicos; os ciclos climatológicos; o ciclo 

tarístico sensibilização-compreensão-responsabilidade-competência-cidadania; o ciclo da inter-

dependência cármica. 

Enumerologia: a ecosfera; o bioma; a cidade; a casa; o soma; o órgão; a célula. A diver-

sidade geológica; a diversidade biológica; a diversidade nutricional; a diversidade climática; a di-

versidade energética; a diversidade ectoplásmica; a diversidade dimensional. 

Binomiologia: o binômio Ecologia-Paraecologia; o binômio biosfera-ecosfera; o binô-

mio autotrofismo-heterotrofismo; o binômio ação antrópica–Planeta entrópico; o binômio vida 

individualizada–vida compartilhada; o binômio ação individual–reverberação coletiva; o binô-

mio preservação ambiental–qualidade de vida. 

Interaciologia: a interação ecossistema-paraecossistema; a interação evolução consci-

encial–evolução planetária; a interação consciência-Natureza; a interação comunidade-ambien-

te; as interações simbióticas dos princípios conscienciais nos ecossistemas; as interações preda-

tórias dos seres vivos em a Natureza; a interação passado-presente-futuro. 

Crescendologia: o crescendo indivíduo-população-comunidade; o crescendo bioma-bi-

osfera; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo Ética Humana–Cosmoética;  

o crescendo semântico recuperação-restauração no jargão ecológico; o crescendo sadio estigma 

ambiental–reurbanização; o crescendo interdependência-interassistência. 
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Trinomiologia: o trinômio fitoconvivialidade-zooconvivialidade-hominiconvivialidade; 

o trinômio Educação Ambiental–Cosmoética–desenvolvimento sustentável; o trinômio ecossiste-

ma natural–ecossistema somático–ecossistema intraconsciencial. 

Polinomiologia: o polinômio microbiota-flora-fauna-humanidade; o polinômio geoe-

nergia-aeroenergia-hidroenergia-fitoenergia-zooenergia-hominienergia. 

Antagonismologia: o antagonismo benefícios / prejuízos na apropriação e uso da Natu-

reza; o antagonismo preservação / degradação; o antagonismo Ecologia / Sujismundismo; o an-

tagonismo entropia / entalpia; o antagonismo visão imediatista / visão de futuro; o antagonismo 

interesse econômico / interesse ecológico; o antagonismo vida ecológica / vida antiecológica. 

Politicologia: as políticas ambientais. 

Legislogia: as leis da Ecologia; a lei da ação e reação; a lei da sobrevivência; a lei da 

evolução consciencial válida para todos os seres. 

Filiologia: a ecofilia; a naturofilia; a biofilia; conscienciofilia; a energofilia; a convivio-

filia; a organizaciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a naturofobia. 

Sindromologia: a síndrome da floresta vazia; a síndrome do edifício doente (SED); as 

síndromes urbanas em geral. 

Maniologia: a ecomania; a mania do “ecologicamente correto excessivo” da conscin ob-

sessiva,“econeuroticamentecontroladora”. 

Mitologia: o mito grego de Gaia (Géia, Gea), a Grande-Mãe Terra. 

Holotecologia: a bioteca; a geoteca; a somatoteca; a geografoteca; a urbanisticoteca;  

a socioteca; a pensenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Ecologia; a Paraecologia; a Biogeografia; a Mesologia; a Biolo-

gia; a Química; a Interdependenciologia; a Interaciologia; a Cosmoeticologia; a Paraprofilaxiolo-

gia; a Holoconviviologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

destruidora de vidas; a conscin autocrítica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca 

humana lúcida; a pessoa ecológica; os devas; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista. 

 

Masculinologia: o ecólogo; o paraecólogo; o biólogo; o agrônomo; o geógrafo; o geólo-

go; o autopesquisador; o reeducador; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o intermis-

sivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexista; o proexólogo; o exem-

plarista; o intelectual; o pré-serenão vulgar; o ecocida; o lenhador; o caçador; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólo-

go; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a ecóloga; a paraecóloga; a bióloga; a agrônoma; a geógrafa; a geóloga; 

a autopesquisadora; a reeducadora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a intermis-

sivista; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a proexista; a proexóloga; a exem-

plarista; a intelectual; a pré-serenona vulgar; a ecocida; a lenhadora; a caçadora; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbe-

tóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens echologus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens 

protector; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens in-

terdependens; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evoluti-

vus; o Homo sapiens reurbanisatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: microecossistema = aquele de dimensões muito reduzidas, ao modo da 

poça de água, do grão de terra ou da bactéria; mesoecossistema = aquele de dimensões medianas, 

a exemplo do lago, do jardim e dos somas da planta, do animal e do homem; macroecossistema  

= aquele o qual ocupa grandes extensões da superfície planetária, ao modo da floresta, do oceano 

e da própria Terra por inteiro. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura conscienciológica; a cultura da sustentabi-

lidade construtiva; a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da Harmoniologia; a cultu-

ra da Cosmovisiologia; a Multiculturologia. 

 

Paraecologia. Pelo ângulo da Conscienciologia, o estudo dos ecossistemas abarca, mui-

to além dos fatores físico-químicos e biológicos, também as interações multidimensionais da 

consciência com os meios social, parassocial (paraecossistemas), econômico e ideológico, nos 

quais a mesma se manifesta sujeita às leis da Moral Cósmica e às influências dos holopensenes 

gerados pelas comunidades intra e extrafísicas, humanas e pré-humanas, do presente e do passado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ecossistema, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Arquitetura  verde:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

05.  Bioenergotaxonomia:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Casa  arrumada:  Organizaciologia;  Homeostático. 

07.  Cataratas  do  Iguaçu:  Hidroenergologia;  Homeostático. 

08.  Desperdício:  Ecologia;  Nosográfico. 

09.  Devas:  Perfilologia;  Neutro. 

10.  Educação  ambiental:  Reeducaciologia;  Neutro. 

11.  Empreendimento  sustentável:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Geodireito:  Direitologia;  Neutro. 

13.  Naturofilia:  Filiologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  ambiental:  Paraecologia;  Homeostático. 

15.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  ECOSSISTEMA  UNE  A  BIOLOGIA  E  A  QUÍMICA  EM  TEIA  

COMPLEXA  DE  INTERAÇÕES  E  INTERDEPENDÊNCIAS  RE-
CÍPROCAS,  EXPRIMINDO  O  EQUILÍBRIO  HARMÔNICO  DOS  

ELEMENTOS  DO  COSMOS,  EM  QUALQUER  DIMENSÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, contribui mais para a homeostase ou para o de-

sequilíbrio dos ecossistemas dos quais faz parte? Está atento à qualidade das assinaturas autopen-

sênicas deixadas nos ambientes onde atua? 
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ECTOLAB 
( C O N S C I E N C I O C E N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ECTOLAB – Associação Internacional de Ectoplasmologia e Paracirur-

gia é a Instituição Conscienciocêntrica (IC), associação civil de direito privado, sem fins lucrati-

vos, científica, educacional, político-apartidária, independente, transnacional, assistencial, multi-

dimensional e universalista, fundada em 14 de julho de 2013, com sede em Foz do Iguaçu, Para-

ná, dedicada à Parapesquisologia Interassistencial, reeducação consciencial e divulgação de acha-

dos pesquisísticos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo associação deriva provavelmente do idioma Francês, association, 

“unir a alguém; companhia; sociedade; aliança; confederação; cabala; liga; conjuração; conspira-

ção”, e este do idioma Latim Tardio, associare ou adsociare, “juntar; unir; ajuntar”. Surgiu no 

Século XIX. A palavra internacional vem dos idiomas Inglês e Francês, international, “internaci-

onal”. Apareceu também no Século XIX. O vocábulo plasma deriva do idioma Grego, plásma, 

“modelar; envolver”. Surgiu na Linguagem Científica em 1836. O elemento de composição para 

vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo cirúrgico deriva do idio-

ma Latim, chirurgico, “relativo a prática ou ofício da cirurgia; medicina operatória; operação ci-

rúrgica”, e este do idioma Grego, kheirourgikós. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Centro de Estudos da Ectoplasmologia e Paracirurgia. 2.  IC de pes-

quisa em Ectoplasmologia e Paracirurgia. 3.  IC da Paracirurgia. 

Neologia. O vocábulo ECTOLAB e as duas expressões compostas ECTOLAB inicial  

e ECTOLAB veterana são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia. 

Antonimologia: 1.  Instituição de pesquisa convencional. 2.  Instituição universitária.  

3.  Instituição religiosa. 

Estrangeirismologia: o know-how parapesquisístico; o modus operandi da auto e hete-

ropesquisa; a school of assistance paracirúrgica; a scholarship da interassistência parapsíquica;  

o housekeeping holochacral oportunizado em eventos da IC; a school of leaders interassistenciais; 

o Pesquisarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à qualificação interassistencial por meio das pesquisas de Ectoplasmologia e Pa-

racirurgia. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, em ordem alfabética, e classificadas em 3 subtítu-

los, pertinentes ao tema: 

1.  “Educação. A educação, no holopensene da pesquisa, faz da pessoa vulgar um cida-

dão educado. A evolução consciencial, no holopensene do parapsiquismo, faz do cidadão educa-

do um cidadão genial”. 

2.  “Equipin. Toda instituição é o estatuto teático de uma equipe intrafísica ou equipin 

de profissionais ou voluntários”. “Os integrantes da equipin são remadores do mesmo barco”. 

3.  “Interrelação. Nenhuma Ciência é soberana, a ponto de prescindir da colaboração de 

outras Ciências. Cada qual tem o seu conteúdo próprio que a caracteriza, contudo, todas vivem  

e se desenvolvem interrelacionadas em uma troca incessante e inarredável de valores pesquisís-

ticos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupal da Interassistenciologia; o holopensene da grupali-

dade assistencial dedicada à Parapesquisologia em Ectoplasmia e Paracirurgia; o holopensene do 

parapsiquismo sadio; o materpensene da pesquisa parapsíquica; os neopensenes; a neopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os taquipense-
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nes; a taquipensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes;  

a paratecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grafopensenes tarísti-

cos; a grafopensenidade; a criação de fôrma holopensênica pró-atuação de equipexes técnicas em 

Pesquisologia Interassistencial; o fortalecimento do holopensene da cientificidade parapsíquica 

cosmoética. 

 

Fatologia: a ECTOLAB; a primeira Instituição Conscienciocêntrica originada a partir 

da prática interassistencial pesquisística consolidada em dinâmica parapsíquica; a primeira IC  

a iniciar com ambiente físico para laboratório de autopesquisa e heteropesquisa específico; a teá-

tica perseverante de atividades assistenciais presenciais e a distância; a aglutinação de conscins 

polivalentes interessadas no tema; as pesquisas não indutivas realizadas na Dinâmica Interassis-

tencial de Paracirurgia (DIP) desde o primeiro dia de prática assistencial; a postura científica das 

abordagens parafenomênicas; o desenvolvimento de Metodologia de Pesquisa em Paracirurgia;  

a interface com as Universidades quebrando tabus paradigmáticos; as verdades relativas de ponta 

relacionadas à Parafisiologia Consciencial hauridas pelo pesquisador paracirúrgico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acoplamento 

energético; as assimilações energéticas interconscienciais; o domínio da autoconsciencialidade in-

terdimensional; a policarmalidade assistencial favorável ao autorrevezamento lúcido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ectoplasmia interassistencial–parapsiquismo sadio. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) embasando os achados pesquisísticos;  

o megaprincípio de nada substituir o esforço pessoal; o princípio pesquisístico de contra os pa-

rafatos não haver parargumentos; o princípio cosmoético de educar sem inculcar; o princípio da 

assistência sem retorno; o princípio da autorreeducação holossomática; o princípio da convivia-

lidade evolutiva; o princípio da evolutividade grupal interconsciencial; o princípio do rendimen-

to evolutivo no emprego do autoparapsiquismo cosmoético. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto balizador das ações pes-

soais; o código grupal de Cosmoética (CGC) construído desde o primeiro ano de fundação e atua-

lizado periodicamente balisando as ações grupais. 

Teoriologia: a teática pesquisística; a teática da multidimensionalidade; as teorias da 

Metodologia Científica aplicadas às pesquisas da ECTOLAB; a teática do vínculo consciencial 

proexológico; a teoria da fartura das energias conscienciais; a teoria da minipeça do Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial; a teoria e a vivência da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica do acoplamento paracirúrgico; a relevância da técnica da auto-

disciplina pensênica; a relevância da técnica da desassim para o assistente; a técnica da Debato-

logia; a técnica da exaustividade aplicada nas pesquisas parapsíquicas; as técnicas de pesquisas 

construídas ao longo dos experimentos grupais; as antigas técnicas de paracirurgia. 

Voluntariologia: o vínculo consciencial independente de cargo, função, profissão ou 

qualquer outra distinção dos voluntários ativos na ECTOLAB; o paravoluntariado assistencial em 

tempo integral, no dia a dia da IC; o voluntariado interdimensional da equipe atuante na Dinâmi-

ca Interassistencial de Paracirurgia; a disponibilidade assistencial dos pesquisadores voluntários 

da ECTOLAB; o vínculo consciencial dos voluntários presenciais e a distância; a inestimável 

contribuição das conscins ex-voluntárias da IC. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Ectoplasmologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Expe-

rimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepcio-

logia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio 

Invisível da Despertologia. 
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Efeitologia: o efeito halo das práticas assistenciais cosmoéticas; os efeitos terapêuticos 

das práticas assistenciais com emprego do ectoplasma; os efeitos esclarecedores das pesquisas 

realizadas pela ECTOLAB; as verpons enquanto efeito das pesquisas realizadas. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes dos neoaprendizados do parapsíquico 

ectoplasta; as paraneossinapses geradas pela teática do autoparapsiquismo; a ampliação das ne-

ossinapses parapsíquicas para melhor qualificação assistencial. 

Ciclologia: o ciclo pesquisas-resultados-neopesquisas-neorresultados. 

Binomiologia: o binômio vivências-paravivências; o binômio casuísticas-paracasuísti-

cas; o binômio metodologia de pesquisas–projetos institucionais; o binômio pesquisador assis-

tente–pesquisador assistido; o binômio doador-acoplador; o binômio assistente presencial–assis-

tente a distância; o binômio empreendedorismo intrafísico–empreendedorismo multidimensional. 

Interaciologia: a interação Fatuística-Parafatuística; a interação autexperimentação- 

-autorreflexão-autocriticidade nas atividades pesquisísticas; a interação minipeça lúcida–maxi-

mecanismo interassistencial; a interação docência tarística–tenepes–paracirurgia–parapesquisas 

científicas; a interação lúcida equipe de pesquisadores–resultados parciais–confirmações extem-

porâneas; a interação docência tarística–tenepes–paracirurgia–pesquisas–produções gesconoló-

gicas; a interação talento individual–talento grupal aplicado à especialidade da IC. 

Crescendologia: o crescendo ectoplasma-ectoplasmia-ectoplastia presente no dia a dia 

do holopensene grupal; o crescendo autorresponsabilidade-automotivação-autexemplarismo ex-

presso nas atividades em equipe. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) conscin ectoplasta–acoplador paracirúrgico–pesquisa-

dor parapsíquico; o trinômio indissociável consciex amparadora–conscin assistente–consciência 

assistível; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio disponibilidade-per-

severança-heteroconfiança multidimensional; o trinômio planilha-registro-mensuração dos da-

dos; o trinônio evidências–confrontação dos fatos–prospecção dos parafatos; o trinômio grupali-

dade-assistencialidade-cosmoeticidade constituindo pilar de trabalhos ECTOLAB. 

Polinomiologia: o polinômio prioridade assistencial–estofo energético–parapsiquismo 

intelectual–evolutividade grupal; o quadro sinóptico da pesquisa expresso no polinômio parafa-

tos-paraevidenciação-intersubjetivação-fundamentação-conclusão-publicação. 

Antagonismologia: o antagonismo assistência universalista / acepção de pessoas; o an-

tagonismo interpretação com base em fatos ou parafatos (criticidade) / achismo (credulidade);   

o antagonismo assistência individual / assistência grupal; o antagonismo prática de pesquisa me-

canicista / prática de pesquisa multidimensional. 

Paradoxologia: o paradoxo de a instituição com pouco tempo de existência intrafísica 

ter a teática de mais de 1 decênio de assistência extrafísica. 

Politicologia: a assistenciocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia; a parapsicocra-

cia (Cognópolis); a conscienciocracia; a democracia; a cosmocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico com vistas à qualificação interassistenci-

al; a lei da interassistencialidade bioenergética na maxiproéxis grupal; a lei da interassistenciali-

dade evolutiva; as leis da interassistencialidade pesquisística; a lei das afinidades interconscien-

ciais; as leis da fenomenalidade; a lei do aperfeiçoamento contínuo aplicado às pesquisas para-

percepciológicas. 

Filiologia: a assistenciofilia; a pesquisofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a parafeno-

menofilia; a mentalsomatofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação de todas as fobias. 

Sindromologia: o esclarecimento adequado aos portadores da síndrome ectoplásmica. 

Maniologia: o descarte das manias em geral. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a energoteca; 

a parafenomenoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Interassistenciologia: a Pesquisologia; 

a Experimentologia; a Parafenomenologia; a Metodologia; a Paratecnologia; a Parafatuisticolo-

gia; a Ectoplasmologia; a Paracirurgia; a Verponologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9136 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pesquisadora; conscin ectoplasta; a equipe de energizadores; as 

consciexes operosas; as consciexes técnicas em ectoplasmia; a equipex de paracirurgia; a equipin 

multitarefas; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o epicon; o monitor; o recepcionista; o energizador; o cronometrista;  

o orientador aos visitantes; o acoplador; o doador; o projetor; o visitante; o solicitante de paraci-

rurgia a distância; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico de função; o assistente; o as-

sistido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o exemplarista; o verbetólogo;  

o verbetógrafo; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o homem de ação. 

 

Femininologia: a epicon; a monitora; a recepcionista; a energizadora; a cronometrista;  

a orientadora aos visitantes; a acopladora; a doadora; a projetora; a visitante; a solicitante de para-

cirurgia a distância; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica de função; a assistente;  

a assistida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a exemplarista; a verbetóloga; 

a verbetógrafa; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens cotherapeuti-

cus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens cosmo-

ethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens des-

pertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ECTOLAB inicial = a pré-IC na fase de organização e estruturação; EC-

TOLAB consolidada = a IC formalizada e atuante, com mais de 4 anos em prestação de serviço 

interassistencial ininterrupto. 

 

Culturologia: a cultura da prestação de assistência multidimensional. 

 

Objetivos. Consoante o Estatuto Institucional, lista-se a seguir, em ordem alfabética,  

6 objetivos da IC. 

1.  Cogniciologia. Produzir conhecimento técnico sobre Paracirurgia e Ectoplasmia. 

2.  Criteriologia. Desenvolver estudos de análise da parafisiologia do parapsíquico ecto-

plasta. 

3.  Instrumentologia. Consolidar os instrumentos facilitadores das pesquisas em Ecto-

plasmia. 

4.  Parapedagogiologia. Promover eventos educativos, a exemplo de cursos ou assesso-

ria técnica em Ectoplasmia e Paracirurgia com base no trabalho de pesquisa já consolidado. 

5.  Pesquisologia. Estabelecer critérios pesquisísticos cosmoéticos. 

6.  Verponologia. Publicar artigos, verbetes, livros e / ou trabalhos sobre Ectoplasmia  

e Paracirurgia. 

 

Memoriologia. Sob a ótica da Para-Historiologia, eis em ordem cronológica o resumo 

de 9 eventos considerados relevantes marcos históricos no âmbito da IC-ECTOLAB: 

1.  DIP. Em 14 de julho de 2006, teve início as práticas assistenciais da Dinâmica Inter-

assistencial de Paracirurgia, pioneira na realização de pesquisas e publicação de resultados. 

2.  Pré-IC. Em 22 de agosto de 2012, após sugestão do professor Waldo Vieira (1933– 

–2015) para a criação de Instituição Conscienciocêntrica especializada em Ectoplasmia e Paraci-

rurgia, tendo em vista os resultados satisfatórios das práticas assistenciais e pesquisas exploratóri-

as já realizadas. Teve início os trâmites legais junto à União das Instituições Conscienciocêntri-
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cas Internacionais (UNICIN) e a Equipe de Pesquisas da Dinâmica Interassistencial de Paraci-

rurgia passou a ser pré-IC. 

3.  IC. Em 14 de julho de 2013, foi fundada a Associação Internacional de Pesquisa La-

boratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia. 

4.  CGC. Em 15 de setembro de 2013, foi elaborada a primeira versão do código grupal 

de Cosmoética da instituição. A versão atualizada está disponível no site www.ectolab.org. 

5.  Dinâmicas parapsíquicas. Em 03 de maio de 2016, a Dinâmica Interassistencial de 

Paracirurgia, com prática semanal em Foz do Iguaçu, passou a ser realizada mensalmente em 

São Paulo, SP. Em 21 de abril de 2017, passou a ser realizada mensalmente, também em Curitiba, 

PR, ambas no mesmo dia e horário da realização da dinâmica em Foz. 

6.  Década. Em 14 de julho de 2016, foi comemorada a primeira década da Dinâmica In-

terassistencial de Paracirurgia e, também, terceiro aniversário de fundação da ECTOLAB. 

7.  Pesquisa. Em 15 de julho de 2016, foi lançado, em Foz do Iguaçu, o primeiro livro 

com base em pesquisas realizadas in loco junto à ECTOLAB. 

8.  EaD. Em 14 de julho de 2017, teve início a primeira turma do Curso Ectoplasmia In-

terassistencial, na modalidade EaD. Além das inscrições feitas no Brasil, participaram alunos de 

outros países, a exemplo da Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Portugal 

e Uruguai. 

9.  Curso. Em março de 2018, foi realizada 6
a
 edição do Curso Imersão em Ectoplasmia 

e Paracirurgia. 

 

Interassistenciologia. Eis, em ordem alfabética, 6 atividades regulares realizadas pela 

ECTOLAB no decorrer do primeiro quadriênio: 

1.  Ciclo de debates. Apresentação e debate de temas de interesse pessoal e / ou grupal 

com base em pesquisas bibliográficas ou práticas experimentais. 

2.  Cursos de campo. Realização em diversas cidades do Brasil e também em Portugal. 

3.  Orientação Gratuita em Bioenergologia. Atividade oferecida aos interessados, por 

meio de agendamento, ao menos duas vezes por semana. 

4.  Palestras gratuitas. Realização presencial e on-line. 

5.  Pesquisas de campo e laboratoriais. Apresentação de resultados das pesquisas em 

andamento. 

6.  Preceptorias. Atividade para atendimento pontual, individual, aos interessados em 

Preceptoria Parapsíquica, por meio de agendamento. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ECTOLAB, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  paracirúrgico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Decênio  interassistencial  paracirúrgico:  Cronologia;  Homeostático. 

05.  Dinâmica  interassistencial  de  paracirurgia:  Interassistenciologia;  Homeostá-

tico. 

06.  Ectoplasma:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Efeito  da  ectoplasmia:  Ectoplasmologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interação  paracirurgia-megafraternidade:  Megafraternologia;  Homeostático. 

10.  Jovem  ectoplasta:  Perfilologia;  Neutro. 

11.  Laboratório  conscienciológico  da  ectoplasmia:  Energossomatologia;  Homeostá-

tico. 
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12.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

14.  Parapercepciograma:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Síndrome  ectoplásmica:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  ECTOLAB  OPORTUNIZA  AO  PESQUISADOR  INTERES-
SADO  A  AUTOQUALIFICAÇÃO  INTERASSISTENCIAL,  POR  

MEIO  DE  PESQUISAS  PARAPSÍQUICAS,  COM  FOCO  NAS  

ESPECIALIDADES  ECTOPLASMOLOGIA  E  PARACIRURGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante a autoqualificação decorren-

tes da Parapesquisologia Interassistencial em Ectoplasmia e Paracirurgia? Já voluntariou em IC 

especializada nessa área? 
 

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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

127. 
2.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 144 p.; 34 caps.; 147 

abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 

br.; 2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 14. 

 

N. C. 
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E C T O P I A    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ectopia consciencial é a consecução insatisfatória da programação exis-

tencial (proéxis), de maneira excêntrica, deslocada, fora do roteiro programático ou do projeto es-

colhido anteriormente, durante a intermissão, para o desenvolvimento da própria vida intrafísica 

da consciência humana (conscin). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra ectopia vem do idioma Latim Científico, ectopia, e esta derivada 

do idioma Grego, éktopos, “fora do lugar”, composta por ek, “fora de”, e topos, “lugar”. Surgiu 

em 1881. 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. 

Sinonimologia: 01.  Ectopia existencial. 02.  Ectopia evolutiva. 03.  Proéxis deslocada. 

04.  Programação existencial ectópica. 05.  Autoproéxis paratópica. 06.  Alienação proexológica. 

07.  Deslocamento da proéxis. 08.  Minidissidência ideológica. 09.  Heterotopia consciencial. 

10.  Heterotopia existencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo ectopia: 

adenectopia; angiectopia; arteriectopia; corectopia; ectópica; ectópico; esplancnectopia; esple-

nectopia; flebectopia; iridectopia; metrectopia; miectopia; neurectopia; tridectopia. 

Neologia. As duas expressões compostas ectopia consciencial somática e ectopia cons-

ciencial mentalsomática são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Ortotopia consciencial. 02.  Ortotopia existencial. 03.  Proéxis ajus-

tada. 04.  Autoproéxis regular. 05.  Programação existencial correta. 06.  Proéxis policármica.  

07.  Maxidissidência ideológica. 08.  Otimização da proéxis. 09.  Catálise da proéxis. 10.  Centra-

gem consciencial. 

Estrangeirismologia: a força do Zeitgeist sobre a conscin incauta; a ectopia analítica do 

argumentum ad hominem; o put out of the consciential way. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ectopensenidade; os ectopensenes; os morbo-

pensenes; a morbopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os entropopensenes;  

a entropopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; 

os retropensenes; a retropensenidade. 

 

Fatologia: a ectopia consciencial; a autoproéxis ectópica; a maxiproéxis (proéxis grupal) 

ectópica; o desvio da trilha evolutiva; os passos na direção errada; a vida intrafísica desorientada;  

a bússola consciencial desnorteada; a programação existencial extraviada; o distanciamento do 

grupo evolutivo; a perda das companhias evolutivas; os esforços inócuos; a dedicação às tarefas 

periféricas; a esquiva às tarefas prioritárias; o preenchimento do tempo pessoal com o evolutiva-

mente desimportante; o emprego dos talentos pessoais em atividades não prioritárias; o autenga-

no; a autocorrupção; a ausência de autocrítica; a ectopia anticosmoética; a antiproéxis; a indisci-

plina pessoal; a acídia; a autoinsegurança; a melin; a apagogia; a frustração; a sedução da Eletro-

nótica; a atração da fama; a minidissidência ideológica; a interpretação errônea das prioridades 

evolutivas; as justificativas espúrias; os agravantes; a acomodação da conscin; a fuga da raia das 

responsabilidades pessoais; os autassédios; a defesa do indefensável; a ectopia egoica antiassis-

tencial; a ectopia intelectual da subcerebralidade; a ectopia sexossomática do homossexualismo;  
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a ectopia sexual da bestialidade; a ectopia sociológica da distopia social; a ectopia maternal da 

gestante-bomba. 

 

Parafatologia: os heterassédios; os acidentes de percurso parapsíquicos; as induções ao 

erro das inspirações assediadoras; o reforço assediador ao extraviamento consciencial; a falta da 

autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; a perda da conexão com os amparadores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autopensenidade-Barastrofera. 

Principiologia. Dentre as piores prisões humanas, ectópicas, castradoras da proéxis, des-

taca-se o prisioneiro de algum sistema de crença, ignorante quanto ao princípio da descrença. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: os efeitos regressivos da ectopia consciencial. 

Neossinapsologia: a não recuperação das neossinapses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo período pré-ressomático–ressoma–dessoma–período pós-dessomá-

tico. 

Enumerologia: o ato de apegar-se às automimeses; o ato de sucumbir-se à subcerebrali-

dade; o ato de entregar-se aos caprichos pessoais; o ato de corromper-se com as facilidades; o ato 

de limitar-se aos pensamentos varejistas; o ato de seduzir-se pela intrafisicalidade; o ato de boico-

tar-se na própria evolução. 

Binomiologia: o binômio desencaminhamento existencial–ignorância evolutiva. 

Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio. 

Crescendologia: o crescendo patológico ectopia consciencial–melin–melex. 

Trinomiologia: o trinômio crise-reação-reerguimento. 

Antagonismologia: o antagonismo retilinearidade pensênica / ectopia consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo antiprotagonista da ectopia de personagem. 

Politicologia: a ectopia ideológica do meiocerto. 

Legislogia: a lei do menor esforço quando patológica. 

Fobiologia: a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva 

(SEA). 

Maniologia: a nostomania; a ludomania; a dromomania. 

Mitologia: a submissão pessoal aos mitos em geral. 

Holotecologia: a psicopaticoteca; a regressoteca; a dissidencioteca; a consciencioteca;  

a oniroteca; a egoteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Proexologia; a Desviologia; a Heterassediolo-

gia; a Interprisiologia; a Acidentologia; a Enganologia; a Traumatologia; a Psicopatologia; a No-

sologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; as más companhias; a conscin desencaminhada;  

a conscin desô; a conscin errada, no momento errado, no lugar errado, na tarefa errada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista desgarrado; o retomador de ta-

refa. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista desgarrada; a retomadora de ta-

refa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens conscioectopicus; o Ho-

mo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens pathicus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sa-

piens consreu; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens autobsidiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ectopia consciencial somática = as gestações humanas ectópicas, parató-

picas ou deslocadas com o alojamento do ovo, fora do útero (abdome, trompas, intestino, fígado, 

ovários), a matriz natural para o desenvolvimento do embrião ou feto; ectopia consciencial men-

talsomática = as gestações conscienciais ectópicas, ou deslocadas quanto às atribuições conscien-

ciais, sabotadoras do esforço da conscin para alcançar o compléxis e merecer a moréxis sadia,  

a maior. 

 

Culturologia: a cultura inútil; a Multiculturologia da Evolução Consciencial Proexoló-

gica. 

Grupalidade. Dentro da grupalidade evolutiva torna-se mais difícil a ectopia conscien-

cial pois a equipe sempre dispõe de elementos tanto menos quanto mais evoluídos relativamente  

à autorganização, sustentando a realização e a evolução teática das proéxis conjuntas. 

Interesses. A essência do mecanismo da ectopia consciencial se assenta na intencionali-

dade capaz de manter algum interesse deslocado no quadro das realizações da proéxis da conscin. 

A partir desse fato pode-se concluir: toda queda no rendimento evolutivo ocorre em função de in-

teresses ectópicos. 

 

Taxologia. Na Evoluciologia, as ectopias conscienciais podem ser racionalmente classi-

ficadas em, pelo menos, 10 categorias básicas quanto aos agentes responsáveis, aqui dispostas  

a partir das especialidades da Conscienciologia, em ordem alfabética: 

01. Experimentologia: a Ciência Convencional ante o neoparadigma consciencioló-

gico. 

02. Holocarmologia: a grupocarmalidade e a ausência da policarmalidade. 

03. Intrafisicologia: as automimeses dispensáveis ante a proéxis. 

04. Parapercepciologia: a mediunidade doutrinária ante a projetabilidade lúcida. 

05. Parassociologia: a promiscuidade ante a dupla evolutiva. 

06. Paratecnologia: a Tecnologia ante a autoconsciencialidade ou inteligência evoluti-

va (IE). 

07. Pensenologia: a preponderância da Psicossomática (sen) ante a Mentalsomática (pen). 

08. Psicossomatologia: a acomodação à tacon, mais simples, ante a tares. 

09. Recexologia: a imposição da recéxis ante a opção pela invéxis. 

10. Somatologia (Sexossomatologia): a transexualidade ante o soma. 

 

Sabotagem. As ectopias conscienciais, obviamente, sabotam a consecução da proéxis. 

Etiologia. As ectopias conscienciais, na realização da proéxis da conscin, se devem à vi-

vência fora da trilha, dos objetivos ou do cronograma estabelecidos durante o Curso Intermissivo, 

em função da autodesorganização, acarretando, ao término da vida humana, o incompléxis. 

 

Categorias. Quanto à Etiologia (causas), as ectopias conscienciais podem ser racional-

mente classificadas em 3 categorias básicas, aqui dispostas na ordem alfabética: 

1.  Extravios: descaminhos, tresmalhamentos ou guinadas extemporâneas. 

2.  Omissões: deficitárias. 

3.  Perda do roteiro: a mudança radical do rumo da proéxis. 
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Sexossomatologia. O homossexualismo e o lesbianismo, em certos casos, podem ser 

considerados ectopias sexuais, forçadas, dentro da sexualidade humana ou quanto ao gênero hu-

mano. 

Conduta. A opção definitiva pela conduta-exceção antifisiológica, sendo excluída a con-

duta-padrão fisiológica, pode ser considerada ectopia consciencial. 

 

Recursos. Dentro da Experimentologia, existem recursos capazes de a conscin evitar os 

múltiplos tipos de gestações conscienciais ectópicas, ou alienantes, no desempenho da proéxis, 

iguais a estes 4 dispostos na ordem alfabética: 

1.  Compromissos. Pela Conscienciometrologia, a conscin aprende a evitar os compro-

missos excessivos com a existência humana contra as diretrizes do programa de tarefas multidi-

mensionais a serem cumpridas. 

2.  Opção. Pela Invexologia, evita-se a realização tardia da recéxis, imposição, pela op-

ção, ainda na juventude, da invéxis. 

3.  Policarma. Pela Holocarmologia, evita-se a sujeição – interprisão – às conscins do 

próprio grupocarma, enfatizando-se o policarma. 

4.  Vocações. Pela Holomaturologia, por exemplo, evita-se a acomodação pessoal às auto-

mimeses menos difíceis, mas dispensáveis, quando se segue a lei do maior esforço das vocações 

identificadas, de rotina. 

 

Humanas. Na Obstetrícia, as gestações humanas ectópicas, fato antifisiológico ou pato-

lógico – anomalia de situação – não raro gera consequências graves e até letais dentro dos trâmi-

tes da gestação humana. 

Decomposição. Há proéxis sutil e moralmente decomposta. 

Ajustamento. Se a pessoa se preparou convenientemente, consegue sempre desempe-

nhar o papel existencial na condição de ser social adequado ao próprio temperamento e às apti-

dões pessoais, dentro da atmosfera social ou holopensene bem-ajustado. Se isso não acontece, se 

sentirá deslocada, desempenhando a proéxis ectópica, fora da meta, do local ou em condições di-

ferentes das indicadas e planejadas e, em muitos casos, escolhidas por si mesma. 

Anomalia. A ectopia apresenta-se de muitas formas, enquanto anomalia de situação ou 

distante das condições na qual a conscin esperava, o ninho onde devia compor e se aninhar por si 

mesma e o qual desprezou. 

 

Condições. No assunto da ectopia consciencial, cada personalidade humana encontra-se 

em alguma destas duas condições quanto à programação da vida humana: 

1.  Adequação. Relativamente feliz com a proéxis adequada ou tópica. 

2.  Inadequação. Permanentemente frustrada com a proéxis inadequada, deslocada ou 

ectópica. 

 

Causas. Múltiplos fatores da existência terrestre funcionam como causas para o desloca-

mento funcional da autoproéxis, como pelo menos, estes 10, dispostos na ordem alfabética: 

01.  Acidentes. Acidentes por negligência. 

02.  Assédios. Sabotagens desencadeadas por assediadores extrafísicos. 

03.  Companhias. Más companhias. 

04.  Estagnações. Acomodações pessoais. 

05.  Exotismos. Doutrinas esdrúxulas. 

06.  Facciosismos. Facciosismos do mundinho pessoal ou grupal. 

07.  Neofobias. Neofobias ou o receio às coisas novas. 

08.  Rotinizações. Rotinas estagnadoras. 

09.  Sociabilidade. Vida social agitada. 

10.  Varejismo. Varejismo consciencial. 
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Reciclagem. A recéxis, ou reciclagem existencial, é a única providência capaz de abor-

tar, com inteligência, a proéxis deslocada, no sentido de a conscin recomeçar tudo de novo já na 

fase executiva ou exemplificativa da própria vida. 

Crença. No fundo, a conscin, ao confessar alguma fé ou crença, admite o ídolo da própria 

adoração, ser ou consciência maior, tomando conta de si, e, assim, se exime das obrigações pessoais, 

instalando a ectopia consciencial na proéxis. 

Procriações. Há mulheres induzidas, além das forças instintivas da Genética ou da pro-

criação, a conceber algum filho sem tal fato ter sido incluído extrafisicamente, na proéxis. 

Deslocamentos. Conforme as observações precedentes, as ectopias conscienciais podem 

ser geradas, dentre outras causas, pela adoração, tacon e criogenia, gerando a proéxis deslocada  

e a melex. 

 

Terapeuticologia. À luz da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

4 áreas específicas da Conscienciologia capazes de auxiliar a conscin disposta a corrigir qualquer 

tipo de ectopia consciencial: 

1.  Conscius: a Conscienciometrologia; o livro Conscienciograma. 

2.  OIC: a Consciencioterapia. 

3.  AVA: a Paraprofilaxiologia. 

4.  APEX: a Proexologia; o proexograma; o livro Manual da Proéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ectopia consciencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

02.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

03.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Gescon  ectópica:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

O  DESEMPENHO   DA  TACON  PODE  SER  ECTOPIA  INTRA-
FÍSICA  QUANTO  À  PROÉXIS  AVANÇADA  COM  A  TARES. 

LEGIÕES  DE  CONSCINS  VIVEM  ECTÓPICAS  PELO  PREDO-  
MÍNIO  DO  CEREBELO,  POR  EXEMPLO:  OS  BOXEADORES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica alguma ectopia consciencial nos pró-

prios esforços em prol do cumprimento da proéxis? Em qual área de manifestação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 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; página 72. 
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E C T O P L A S M A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ectoplasma é o exsudato energético, semimaterial, de características vis-

cosa, leitosa, quase transparente, retrátil, contendo propriedades químicas similares aos compo-

nentes intracelulares orgânicos, mais facilmente perceptível quando emanado do soma do parapsí-

quico ectoplasta, durante os transes mediúnicos de efeitos físicos, promotores dos fenômenos de 

materializações. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo ecto vem do idioma Grego, ektos, “de fora; por fora”. Surgiu no 

Século XIX. O vocábulo plasma também deriva do idioma Grego, plasma, “modelar; envolver”. 

Apareceu na Linguagem Científica em 1836. 

Sinonimologia: 1.  Fluído energético semimaterial. 2.  Fluído holochacral denso.  

3.  Substância etérea palpável. 4.  Energia consciencial semifísica. 5.  Energia vital excretada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo ectoplasma: 

androectoplasma; androectoplastia; ectoplasmática; ectoplasmático; ectoplasmia; ectoplásmica; 

ectoplásmico; Ectoplasmologia; ectoplasta; ectoplastia; ectoplástica; ectoplástico; ectoplasto; 

fitoectoplasma; fitoectoplasmia; ginoectoplasma; ginoectoplastia; grafoectoplastia; neuroecto-

plasma; neuroectoplasmia; zooectoplasma; zooectoplasmia. 

Neologia. Os 2 vocábulos androectoplasma e ginoectoplasma são neologismos técnicos 

da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Energia imanente. 2.  Excreções orgânicas tóxicas. 3.  Exsudato in-

flamatório celular. 
Estrangeirismologia: o background bioenergético; o mysterium magnum; a telekinesis; 

os raps; o poltergeist; o be alert consciencial; o accident proneness. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à realidade bioenergética. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ectoplasma: eni-

gma eletronótico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parafenomenologia; o holopensene gravitante 

favorecendo os fenômenos parapsíquicos de materialização; o holopensene investigativo da pes-

quisa em ectoplasmia; a plasmagem da ortopensenidade pessoal; o energopensene; a energopen-

senidade; os patopensenes; a patopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: os diversos experimentos impactantes com médiuns ectoplastas refutados pe-

lo paradigma materialista; a defesa da autoimagem e do renome científico coibindo pesquisas 

mais aprofundadas sobre os fenômenos ectoplásmicos; a falta de financiamento de pesquisas pa-

rapsíquicas exercida pelo egocentrismo capitalista; a coragem necessária ao rompimento das bar-

reiras pesquisísticas no âmbito da Fenomenologia Ectoplásmica; a identificação de ectoplastas jo-

vens enquanto epicentros dos fenômenos de Poltergeist; as casas malassombradas; as sessões me-

diúnicas no período da Metapsíquica; o uso da parafina nas pesquisas com materializações; a con-

troversa estrutura química do ectoplasma, C120H1184N218S5O249; as alterações de peso em decor-

rência da doação de ectoplasma; as fraudes fenomênicas envolvendo os sensitivos ectoplastas; os 

traumas durante sessões mediúnicas; a fadiga física causada pela intensa doação de ectoplasma;  

a câmara ectoplásmica enquanto ambiente otimizado para pesquisa e assistência envolvendo a ec-

toplasmia; os limites do instrumental pesquisístico intrafísico na detecção do ectoplasma; o des-
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vio da programação existencial (proéxis) dos parapsíquicos ectoplastas gerado pela vaidade, pelo 

exibicionismo e pela ganância financeira; a qualificação da intencionalidade necessária ao(à) ec-

toplasta; a desorganização consciencial do ectoplasta predispondo acidentes de percurso; a pre-

mência da maturidade consciencial em lidar com a ectoplasmia pessoal; a influência do ectoplas-

ma sobre o metabolismo orgânico a partir do sistema nervoso autônomo; a hipersensibilidade 

alergênica respiratória e dermatológica frequentes nos sensitivos ectoplastas; a árvore viçosa doa-

dora de fitoectoplasma. 

 

Parafatologia: o ectoplasma; a ação do ectoplasma sobre a matéria física; a soltura holo-

chacral imprescindível à ectoplasmia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a si-

nalética energética e parapsíquica pessoal identificada; o campo energético ectoplásmico; a apli-

cação da ectoplastia nas sessões da tenepes; a Paracirurgia; a meia-materialização; a materializa-

ção irrefutável de consciexes; a leveza vigorosa da ectoplasmia; a potencialização da exterioriza-

ção ectoplásmica; o domínio maduro das ECs ectoplásticas; a modificação cenográfica dos ambi-

entes extrafísicos; a liberação ectoplásmica desordenada; os chacras da Terra influenciando a ve-

getação exuberante em fitoectoplasma; a sensibilidade paraperceptiva ao fitoectoplasma a partir 

do convívio mais íntimo com a Natureza. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Homem-Natureza; o sinergismo soma-energossoma-ec-

toplasma; o sinergismo ectoplástico fitoenergias-geoenergias-hidroenergias-aeroenergias-zoo-

energias-hominenergias; o sinergismo patológico riscomania-ectoplasmia; o sinergismo ecto-

plasma–efeito físico; o sinergismo lignina-fitoectoplasma; o sinergismo ectoplasma-acoplamen-

to-clarividência. 

Principiologia: os princípios da Fisiologia Humana associados às emanações da ecto-

plasmia; o princípio da qualificação da quantidade das energias do ectoplasta; o princípio de 

não pensar mal de ninguém, essencial ao ectoplasta; os princípios da interassistencialidade vi-

venciados a partir da condição de conscin ectoplasta. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso do ectoplasma pela 

conscin; os códigos pessoais de organização atuantes na evitação de acidentes de percurso do 

sensitivo; o código pessoal de priorização evolutiva evitando a dispersão devido à capacidade de 

realização do sensitivo ectoplasta; o código grupal de Cosmoética (CGC) voltado às pesquisas 

com ectoplasmia. 

Teoriologia: a emanação do ectoplasma ratificando a teoria bioenergética da manifesta-

ção consciencial; a teoria da aplicação do ectoplasma nas práticas interassistenciais; a teoria do 

fitoectoplasma associada à presença da lignina das plantas; a teoria da automimese dispensável 

fundamentando as práticas energéticas tarísticas do ectoplasta; as teorias da Metodologia Científi-

ca fundamentando as pesquisas com a ectoplasmia; a teática da recin qualificando as exterioriza-

ções de ectoplasma; a teoria da seriéxis fundamentando o desenvolvimento do ectoplasta. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional potencializando a ectoplasmia; o aprimora-

mento da técnica da assimilação simpática para facilitar a intervenção terapêutica do sensitivo 

ectoplasta; as técnicas da desassimilação simpática das energias conscienciais (ECs) essenciais 

ao ectoplasta; a técnica dos registros das parapercepções otimizando o desenvolvimento do ecto-

plasta; as paratécnicas assistenciais a partir do uso da ectoplasmia; a técnica da Paracirurgia;  

a técnica da interação fitoectoplásmica para aumentar a autectoplasmia; a técnica do molde de 

parafina, usada pela Metapsíquica, na comprovação dos fenômenos de ectoplasmia. 

Voluntariologia: os voluntários ectoplastas coadjutores da instalação de campo ener-

gético assistencial; o voluntariado ativo das dinâmicas parapsíquicas interassistenciais; os sensi-

tivos ectoplastas voluntários de experimentos parapsíquicos; os voluntários pesquisadores dos 

parafenômenos ectoplásticos; os voluntários cuidadores das áreas verdes, responsáveis pelo au-

mento da fitoectoplasmia; os voluntários da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial 
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em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB); a materialização de ideias a partir dos voluntários 

das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico de ectoplasmia; o laboratório grupal Acoplamentarium; o laboratório da imo-

bilidade física vígil; as dinâmicas de desenvolvimento parapsíquico enquanto laboratório de au-

topesquisa em ectoplasmia. 

Colegiologia: o Colégio Invísivel da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepessolo-

gia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;  

o Colégio Invisível da Reeducaciologia. 

Efeitologia: os efeitos terapêuticos promovidos pelos ectoplastas de cura; o efeito am-

plificador da ectoplasmia na tenepes realizada próxima à vegetação; os efeitos da ectoplasmia 

na clarividência facial; os efeitos do ectoplasma no desassédio interconsciencial; os efeitos sobre  

o sistema nervoso parassimpático promovido pela ectoplasmia; os efeitos dos fatores emocionais 

na manifestação do ectoplasma; os efeitos nosográficos da macro-PK destrutiva; os efeitos do 

ectoplasma na modificação de ambientes intra e extrafísicos. 

Neossinapsologia: os parafenômenos propiciando neossinapses relativas às pesquisas 

atuais sobre ectoplasma; as neossinapses adquiridas a partir de autexperimentações parapsíqui-

cas; o neuroectoplasma exteriorizado pelo assistente atuando na condição de elemento chave nas 

neossinapses do assistido. 

Ciclologia: o ciclo conscin casca-grossa–conscin sensitiva ectoplasta–autopesquisador 

ectoplasta. 

Enumerologia: o ectoplasma dérmico; o ectoplasma muscular; o ectoplasma neurológi-

co; o ectoplasma ósseo; o ectoplasma aeriforme; o fitoectoplasma; o zooectoplasma. 

Binomiologia: o binômio consciência-EC; o binômio fenomenológico ectoplasma-olori-

zação; o binômio EV–sensitividade ectoplasta. 

Interaciologia: a interação jardim–fitoectoplasma–banhos de energia; a interação lig-

nina-fitoectoplasma; a interação ectoplasma-acoplamento-pararregeneração; a interação ecto-

plastia–morfogenia–paracenários–desassédio extrafísico; a interação autectoplasmia-autodis-

cernimento-interassistencialidade; a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a intera-

ção Genética-Paragenética nos fluxos de ectoplasma. 

Crescendologia: o crescendo patológico ectoplasmia descontrolada–acidentes de per-

curso; o crescendo desbloqueio energético–exteriorização ectoplásmica. 

Antagonismologia: o antagonismo psi-ativador / psi-bloqueador nos fenômenos ecto-

plásticos; o antagonismo cientista conscienciólogo ectoplasta / cientista convencional ortodoxo. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser necessário controlar variáveis físicas para compro-

var a existência do ectoplasma semifísico; o paradoxo de quanto mais o sensitivo-ectoplasta  

é controlado menos fenômenos ocorrem; o paradoxo de o ectoplasma ser a matéria prima inte-

rassistencial e ao mesmo tempo poder ser agente potencializador de doenças orgânicas. 

Fobiologia: a espectrofobia; a parapsicofobia; a pesquisofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do terror noturno sofrida pela criança ectoplasta; o dignósti-

co diferencial entre os sintomas da ectoplasmia e a síndrome vaso-vagal; a ocorrência da síndro-

me da fome oculta em ectoplastas; o desequilíbrio no sistema nervoso autônomo, pelo incremento 

da atividade parassimpática, gerado pela ectoplasmia, predispondo a síndrome ectoplásmica. 

Maniologia: o risco da piromania. 

Mitologia: o mito da santidade dos médiuns ectoplastas. 

Holotecologia: a energoteca; a potencioteca; a parafenomenoteca; a parapercepcioteca; 

a experimentoteca; a macrossomatoteca; a metapsicoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Ectoplasmologia; a Somatologia; a Fito-

conviviologia; a Psicossomatologia; a Acidentologia; a Autexperimentologia; a Parapercepciolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Hagiologia; a Homeostaticologia; a Parate-

rapeuticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ectoplasta; a isca interconsciencial lúcida; a conscin minipeça 

assistencial; a conscin energicista; a conscin parapsíquica; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; 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 sensitivo Carmine Mi-

rabelli (1888–1951); o propositor da Metapsíquica Charles Robert Richet (1850–1935); o pesqui-

sador; o cientista; 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 intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 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 sensitiva Elizabeth 

Hope, Madame d’Espérance (1855–1919); a pesquisadora; a cientista; a projetora consciente;  

a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens energisator;  

o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens intentionalis;  

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cothera-

peuticus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: androectoplasma = quando oriundo da conscin do gênero masculino; gi-

noectoplasma = quando oriundo da conscin do gênero feminino. 

 

Culturologia: a minicultura fenomenológica primitiva; a cultura interassistencial do te-

nepessismo; a holocultura multidimensional do epicentrismo interassistencial ectoplásmico. 

 

Características. Sob a ótica da Ectoplasmologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

15 características ou propriedades relacionadas ao ectoplasma: 

01.  Combinações: possui combinações paraquímicas com minerais externos ao corpo 

humano, plantas e tecidos dos trajes do sensitivo ou da sensitiva ectoplasta. 

02.  Composição: apresenta células epiteliais, leucócitos, glóbulos de gordura, muco, ca-

racterísticas de matéria albuminóide e presença de grupos de núcleos. 

03.  Cor: mostra-se em diferentes cores, tais como cinza, amarelo, branco, verde-oliva  

e preto. 

04.  Elasticidade: pode alcançar algumas dezenas de metros de extensão. 

05.  Estados: passa por diversos estados, tais como floculoso, difuso, gasoso, leitoso, lí-

quido, semissólido e sólido. 

06.  Forma: assume forma de vapores, bastões, espirais, fio ou fios, cordas ou cordões, 

teias, raios rígidos ou semirrígidos. 

07.  Movimento: apresenta a propriedade de vibrar, espichar e encolher. 

08.  Odor: pode exalar odor semelhante ao cheiro do ozônio. 

09.  Partículas: agrega partículas estranhas quando retorna ao emissor. 

10.  Reabsorção: é reabsorvido pelo emissor do mesmo modo como ocorreu a exteriori-

zação. 
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11.  Saídas: flui a rigor pelos poros e orifícios do corpo, com maior facilidade através da 

boca, das narinas e dos ouvidos. 

12.  Sensibilidade: apresenta movimentos de retrações, quando em contato com a lumi-

nosidade comum, indicando sensibilidade à luz. 

13.  Solidez: extremamente versátil, pode apresentar-se em estado líquido, sólido, seco 

ou duro, materializando as formas de pessoas, animais e objetos. 

14.  Tato: em relação ao tato pode apresentar-se fria, gelatinosa, grudenta, úmida, untuo-

sa ou viscosa, às vezes, repulsiva ao toque físico. Lembra o toque em teia de aranha. 

15.  Visibilidade: passa por estados de visibilidade e de invisibilidade. 

 

Fenômenos. Concernente à Parafenomenologia, eis, em ordem alfabética, 10 exemplos 

de fenômenos parapsíquicos associados à presença e exteriorização de ectoplasma por parte do 

sensitivo: 

01.  Agênere. 

02.  Autotransfigurações. 

03.  Grafoectoplastia. 

04.  Macropsicocinesia (Macro-PK destrutiva). 

05.  Meia-materialização. 

06.  Mesas girantes. 

07.  Olorização. 

08.  Paracirurgia. 

09.  Raps. 

10.  Telecinesia. 

 

Hipóteses. No âmbito da Pesquisologia, eis 5 hipóteses na tentativa de explicar a gênese 

ectoplásmica, descritas em ordem alfabética: 

1.  Hipotalâmica. A produção de ectoplasma está diretamente intrincada com o hipotála-

mo pelo acionamento dos sistemas termorreguladores orgânicos. 

2.  Mitocondrial. A mitocôndria por ser a usina energética celular é a responsável pela 

produção de ectoplasma. 

3.  Parassimpática. O transe parapsíquico estimula o sistema nervoso autônomo paras-

simpático acarretando descoincidência dos veículos de manifestação consciencial promovendo  

a maior liberação de energia provinda do energossoma. 

4.  Química. O ectoplasma é parte da energia química decorrente das ligações atômicas 

das moléculas dos alimentos, liberadas pela ativação muscular. 

5.  Transmutativa. O ectoplasma não é produto orgânico interno exteriorizado e sim da 

transmutação da energia cósmica, absorvida da Natureza através da respiração em energia densa  

e exteriorizada na forma de vapor. 

 

Sintomas. No âmbito da Sintomatologia, eis 50 ocorrências produzidas pela ação do ec-

toplasma, descritos em ordem alfabética: 

01.  Agitação psicomotriz. 

02.  Arrepios. 

03.  Artralgias. 

04.  Balonamento. 

05.  Bocejo. 

06.  Bolo na garganta. 

07.  Coceira na garganta. 

08.  Contração da galea aponeurótica. 

09.  Contrações abdominais. 

10.  Dilatação da narina. 

11.  Dispneia. 

12.  Distensão abdominal. 
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13.  Engasgo. 

14.  Eriçamento dos pelos. 

15.  Eritema. 

16.  Eructação. 

17.  EV espontâneo. 

18.  Excitação sexual. 

19.  Fome. 

20.  Frio. 

21.  Hipersalivação. 

22.  Incremento da diurese. 

23.  Interferência em aparelhos elétricos. 

24.  Lacrimejamento. 

25.  Lassidão. 

26.  Mioclonias. 

27.  Náuseas. 

28.  Olorização. 

29.  Palpitações. 

30.  Peristalse. 

31.  Pigarro. 

32.  Pirose. 

33.  Pressão no palato. 

34.  Prurido. 

35.  Saliva grossa. 

36.  Sensação de aumento do peso corpóreo. 

37.  Sensação de corrimento nasal. 

38.  Sensação de gosma na garganta. 

39.  Sensação de tocar em teia de aranha. 

40.  Sibilos respiratórios. 

41.  Sonolência. 

42.  Sudorese fria. 

43.  Tamponamento auditivo. 

44.  Tensão nas panturrilhas. 

45.  Tiritação. 

46.  Tonturas. 

47.  Tosse seca. 

48.  Tremores palpebrais. 

49.  Visão embassada. 

50.  Zumbidos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ectoplasma, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

03.  Codesaparecimento  dessomático:  Dessomatologia;  Neutro. 

04.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Desintermediação:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Dinâmica  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Fenomenalidade:  Fenomenologia;  Neutro. 

08.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 
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09.  Macropsicocinesia  destrutiva:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

10.  Marca  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Parapercepção  impressiva:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

12.  Qualificação  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Homeostático. 

13.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

 

FAZER  PESQUISA  NO  ÂMBITO  DA  ECTOPLASMIA  COM  FI-
NALIDADE  TERAPÊUTICA  É  DESAFIO  PRIORITÁRIO  PARA 

AS  CONSCINS  LÚCIDAS  QUANTO  À  RESPONSABILIDADE  

INVESTIGATIVA  DETALHADA  DA  INTERASSISTENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de conscin intermissivista, mapeou 

fenômenos de efeitos terapêuticos ectoplásmicos gerados a partir de si? Já desenvolveu interesse 

genuíno e teático nas pesquisas sobre ectoplasmia interassistencial? Quais os resultados? 
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E-D E M O C R A C I A  
(G O V E R N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A e-democracia é o exercício participativo político dos cidadãos em socie-

dades complexas, fortalecidos pelo emprego de tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

para o aperfeiçoamento da prática democrática. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição e- é abreviação da palavra do idioma Inglês, 

electronic, “eletrônico”, usado para designar atividades e produtos ligados à Internet (e-mail,  

e-business, e-book). Surgiu em 1980. O termo democracia vem provavelmente do idioma Fran-

cês, 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.  Democracia eletrônica. 2.  Ciberdemocracia. 3.  Democracia digital. 

4.  I-Democracia. 5.  Teledemocracia. 6.  Democracia virtual. 

Neologia. As duas expressões compostas e-democracia participativa direta e e-demo-

cracia participativa consultiva são neologismos técnicos da Governologia. 

Antonimologia: 1.  Antidemocracia. 2.  Democracia indireta. 3.  Autocracia eletrônica. 

4.  Pseudociberdemocracia. 5.  Antidemocracia eletrônica. 6.  Anticiberdemocracia. 7.  Oligarquia 

eletrônica. 

Estrangeirismologia: o Argumentarium; o upgrade político evolutivo; o Conviviarium; 

a implantação gradativa da glasnost interconsciencial; os hackers; os crackers; os possíveis bugs 

das urnas eletrônicas; o argumentum ad verecundiam; o argumentum magister dixit; as fake news 

promovendo discursos corsários, não legítimos e não factuais; os hoaxes disseminando desinfor-

mação; os chatbots auxiliando a conscin; os botnets gerando debates artificiais; os trolls assedian-

do os debates públicos; o link farm aumentando o pagerank; o spam. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à participação política autoconsciente. 

Citaciologia: – A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode 

ser alienada. Ela consiste essencialmente na vontade geral e a vontade não se representa. Ela  

é a mesma ou é outra; nisso não há meio termo. Os deputados do povo não são, pois, nem podem 

ser seus representantes. São quando muito seus comissários e nada podem concluir definitiva-

mente. Toda lei que o povo, em pessoa, não ratificou é nula; não é sequer lei. O povo inglês pen-

sa ser livre, mas está completamente iludido. Ele o é apenas durante a eleição dos membros do 

parlamento; tão logo estejam estes eleitos, é escravo, não é nada. Nos breves momentos de sua li-

berdade, o uso que dela faz merece mesmo que a perca (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778).  

O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior 

(Platão, 428–347 a.e.c.). 

Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, classificados em  

2 subtítulos: 

1.  “Democracia. A democracia aberta é a depuração máxima do regime político”. “Do 

holopensene mais democrático é de onde surgem as melhores inteligências”. “A democracia pode 

alcançar o seu nível mais elevado nos debates cosmoéticos com a eliminação da segregação soci-

al”. “No Estado Mundial, surgirá a verdadeira democracia. No momento, ainda vivemos os en-

saios da democracia. Um dia, chegaremos lá. Dependendo de nós, tal dia estará mais perto ou 

mais distante”. 

2.  “Parapoliticologia. Segundo os princípios paradireitológicos da Parapoliticologia, 

devemos sempre colocar a compreensão no lugar da indignação e da revolta”. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9152 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da democracia eletrônica; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os 

grupopensenes; a grupopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; o predomínio da or-

topensenidade na participação democrática; a pensenidade da conscin desperta e participativa; as 

contradições entre o discurso e o pensene; a expressão pensênica no posicionamento participati-

vo; o predomínio da ortopensenidade nos fóruns consultivos; a assinatura pensênica permanente; 

a pensenidade binária; a reeducação pensênica política. 

 

Fatologia: a e-democracia; o diálogo democrático no ciberespaço; a democracia eletrô-

nica viabilizando a democracia direta e a criação do Estado transparente; a Internet expandindo  

a participação democrática; a autoconscientização do cidadão dentro do Estado Democrático de 

Direito; a vivência política na Era Digital; a regulamentação da Internet favorecendo o uso da  

e-democracia; a regulação normativa anticosmoética da Internet; o direito fundamental ao acesso  

à Internet previsto pela Constituição Brasileira (1988); o ambiente virtual influenciando a partici-

pação popular; o ambiente legal para a democracia eletrônica; o analfabetismo digital impossibili-

tando a participação virtual; as políticas públicas de inclusão digital; a consulta pública via web 

norteando as tomadas decisórias dos governantes; o voto por meio de urnas eletrônicas; o voto 

eletrônico por meio da Internet; a governança eletrônica; o portal e-democracia criado pela Câ-

mara dos Deputados; a mídia marrom moldando a participação dos eleitores; a evolução dos mei-

os de comunicação digital; os desafios cosmoéticos da intermediação no domínio virtual; a copro-

lalia nos debates cibernéticos; os representantes eleitos não traduzindo a vontade do povo; a inge-

nuidade de considerar o sistema web irrefutável quanto à aferição da verdadeira vontade da popu-

lação; as fraudes e a impossibilidade de auditoria nas urnas eletrônicas; o problema de segurança 

dificultando a implementação do voto eletrônico via Internet; o sistema de certificação digital ga-

rantindo maior segurança no voto virtual; a religiosidade político-partidária construindo crenças 

de argumentos pueris; os meios de comunicação enquanto agentes de desinformação; o uso de 

botnets ou robôs sociais para influenciar o processo de construção de consensos na esfera pública; 

a produção de falsa sensação de amplo apoio político a certas propostas, ideias ou figuras; as fa-

zendas de links manipulando a relevância de sites; a pseudodemocracia iludindo os cidadãos;  

a problemática sobre a confiança nos sistemas eletrônicos; o maniqueísmo político dificultando  

a tomada de decisões; as crenças modificando os fatos; a amaurose ideológica ofuscando o uni-

versalismo; a condição da desperticidade proporcionando livre manifestação política; a espiral do 

silêncio inibindo a participação popular; a aplicação da ciberdemocracia na Comunidade Consci-

enciológica Cosmoética Internacional (CCCI) possibilitando o exercício democrático direto;  

a utilização de software livre no sistema e-democracia agregando maior transparência; a partici-

pação política reduzida ao simples ato de votar; a deliberação política nas ágoras virtuais; a demo-

cracia na participação eletrônica; a ortoparticipação online buscando melhor resultado cosmoéti-

co; a democracia eletrônica contribuindo na construção do Estado Mundial cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a teática da assim e desassim nos enfrentamentos debatológicos via 

Internet; a sinalética energética e pessoal auxiliando na participação online; o autodiscernimento 

profilático contra os assédios extrafísicos no ciberespaço; as divergências de opiniões na web de-

rivadas da influência nociva de consciexes; as inspirações extrafísicas na discussão de temas polí-

ticos relevantes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gradual democracia pessoal–democracia grupal–demo-

cracia coletiva. 
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Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da interde-

pendência evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da liberdade de 

expressão; o princípio da interassistencialidade; o princípio da descrença (PD); o princípio da 

cooperação; o princípio da transparência; o princípio da autexperimentação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da cooperação mundial; a teoria da democracia semidireta; a teo-

ria da ciberdemocracia; a teoria da ágora virtual aplicada na e-democracia; a teoria do cidadão 

eletrônico; a teoria da sociedade web; a teoria da democracia direta; a teoria da democracia pu-

ra; a teoria do Estado Mundial; a teoria do Estado transparente; a teoria do filtro bolha. 

Tecnologia: a técnica da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evita-

ção do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; as técni-

cas de organização da vida comunitária; as técnicas de segurança da informação; o uso da tec-

nologia eletrônica fortalecendo a memória grupal. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico aderindo à e-democracia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia; 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 Paradireito-

logia. 

Efeitologia: o efeito Dunning-Kruger prejudicando o processo decisório; o efeito 

Google. 

Neossinapsologia: as práticas da e-democracia na conquista das neossinapses da demo-

cracia pura. 

Ciclologia: o ciclo de debates objetivando o alcance de consensos; o ciclo evolutivo dis-

topia social–democracia plena. 

Enumerologia: a e-democracia setorial; a e-democracia municipal; a e-democracia es-

tadual; a e-democracia nacional; a e-democracia continental; a e-democracia mundial; a e-demo-

cracia cognopolita. 

Binomiologia: o binômio aristocracia-ciberdemocracia; o binômio autocrítica-hetero-

crítica; o binômio admiração-discordância; o binômio participação-responsabilidade; o binômio 

emocionalidade-criticidade; a defesa do acesso universal ao binômio recurso tecnológico–recur-

so cognitivo; o binômio argumento de autoridade–autoridade de argumento; o binômio debate 

orgânico–debate robótico. 

Interaciologia: as trocas de energias conscienciais nas interações debatológicas virtu-

ais; a interação direitos-deveres; a interação compromisso-responsabilidade; a interação respei-

to-dignidade; a interação reflexão crítica–ação produtiva; a interação dos opostos; a interação 

humano-máquina; a interação opinião pública–inteligência coletiva. 

Crescendologia: o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo inteligência emocional– 

–inteligência evolutiva (IE). 

Trinomiologia: o trinômio democracia digital–inclusão digital–decisão digital; o trinô-

mio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Univer-

salismo-Megafraternismo; o trinômio participação-conhecimento-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio integração-criticidade-coerência-participação; o polinô-

mio educação-autonomia-Cosmoética-democracia. 

Antagonismologia: o antagonismo utopia / realidade; o antagonismo decidofilia / deci-

dofobia; o antagonismo participação / alienação; o antagonismo coerência / incoerência; o anta-
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gonismo racionalidade / obtusidade; o antagonismo democracia indireta / democracia eletrô-

nica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a minoria decidir o melhor para a maioria. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;  

a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia; a tecnocracia. 

Legislogia: 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 inseparabilida-

de grupocármica; as leis em defesa dos direitos e garantias individuais e coletivas; a depuração 

ética das leis constitucionais; a lei do maior esforço coletivo; as leis anticosmoéticas aprovadas 

não traduzindo a verdadeira vontade do povo. 

Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;  

a conscienciofilia; a comunicofilia; a tecnofilia; a neofilia; a descrenciofilia. 

Fobiologia: a nomofobia; sociofobia digital; a ciberfobia; a decidofobia; a neofobia;  

a comunicofobia; a tecnofobia; a fobia à descrenciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do poder intrafísico; a síndrome de Estocolmo. 

Maniologia: a mania de pensenizar contra a participação popular; a mania de não parti-

cipar do processo democrático eletrônico; a mania de acreditar em tudo na web; a mania de de-

fender as crenças pueris contrárias aos fatos. 

Mitologia: o mito de a Internet resolver todos os problemas de participação; o mito de  

o mero fornecimento de tecnologia desenvolver o senso crítico; o mito de o ciberespaço ser 100% 

seguro; o mito do voto secreto; o mito do sufrágio universal; o mito da incontrolabilidade fática 

da web; o mito da impossibilidade de determinar a origem do internauta no acesso ao site. 

Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a evo-

lucioteca; a coerencioteca; a politicoteca; a democracioteca; a argumentoteca; a infoteca. 

Interdisciplinologia: a Governologia; a Politicologia; a Sociologia; a Intrafisicologia;  

a Direitologia; a Diplomaciologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Grupocarmologia; a Me-

sologia; a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia; a Etologia; a Coerenciologia; a Cosmoetico-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: 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 cons-

cin enciclopedista; a conscin cidadã digital. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens parapoliticus; o Homo 

sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Ho-

mo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: e-democracia participativa direta = o exercício da participação política 

por voto eletrônico, com poder de decisão, em plataforma web, ao modo de eleição de dirigentes  

e referendos; e-democracia participativa consultiva = a manifestação política na indicação por 

voto eletrônico, sem poder de decisão, em plataforma virtual, ao modo de sondagem plebiscitária 

para orientar implementações. 

 

Culturologia: a cultura da Tecnologia Interassistencial; a cultura do universalismo 

multidimensional; a cultura política; a cultura da convivialidade interassistencial; a cultura da 

real democracia; a cultura da Civilizaciologia; a cibercultura; a cultura da participação cosmoé-

tica; a cultura da inclusão digital; a cultura da autorreflexão; a cultura da democracia pura;  

a cultura do software livre. 

 

Pseudodemocracia. Sob a ótica da Politicologia, eis, em ordem alfabética, 2 tipos de 

pseudodemocracia, regime político oligárquico transvestido em democracia: 

1.  Democracia indireta. O poder popular se reduz à escolha do representante. 

2.  Democracia semidireta. Além da escolha do representante é possível o povo votar 

em matérias permitidas. 

 

Voto. O simples ato de votar, modelo implementado na democracia indireta e semidireta, 

configura forma primária e ineficaz de participação. 

Incoerência. A oligarquia pode gerar incoerência com a realidade fática, não exprimindo 

o bem comum, mas sim o interesse individual em detrimento da coletividade. 

Precariedade. De modo geral não há relação biunívoca entre interesse coletivo e com-

portamento político, fatores dissonantes em função do personalismo de políticos anticosmoéticos. 

Impossibilidade. Tendo em vista a indivisibilidade e a unicidade da consciência, tanto  

o poder como a vontade, não são passíveis de serem representados, surgindo a necessidade de im-

plementar a participação popular direta por meio da democracia eletrônica. 

Fragilidade. A limitação da democracia está relacionada com o prejuízo do exercício 

popular, coibindo a participação na esfera pública. A causa pode ser resultado da falta de acesso  

a recursos necessários à efetiva participação. 

 

Limitação. Eis 3 dimensões recursais limitadoras do exercício democrático, na ordem 

alfabética: 

1.  Limitação cognitiva. O participante não consegue apreender e interpretar o cenário 

político, faltando cognição para a elaboração da decisão. 

2.  Limitação emocional. O participante se manifesta com emocionalismo, tratando as-

suntos políticos de interesse coletivo ao modo de time de futebol, gerando sectarismo partidário  

e fanatismo. A imaturidade da consciência em não se perceber minipeça no maximecanismo inte-

rassistencial impede a própria participação. 

3.  Limitação material. O participante não possui recurso material para participar do 

processo democrático digital. 

 

Responsabilidade. A ideia de democracia representativa desloca a responsabilidade da 

consciência, colocando-a em posição de imaturidade e alvo de heterassédios, pela não assunção 

da autorresponsabilidade. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a e-democracia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amaurose  ideológica:  Politicologia;  Nosográfico. 

02.  Análise  da  grafopensenidade:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 

04.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

08.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

09.  Democracia  direta:  Governologia;  Homeostático. 

10.  Direito  minoritário:  Sociologia;  Neutro. 

11.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

12.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

13.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Viveiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  DEMOCRACIA  ELETRÔNICA  POSSIBILITA  AGREGAR  CI-
DADÃOS  NO  EXERCÍCIO  DA  DEMOCRACIA  DIRETA,  COM  

DEBATES  CIBERNÉTICOS  DE  INTERESSE  DA  SOCIN  VIA-
BILIZANDO  A  CRIAÇÃO  DO  FUTURO  ESTADO  MUNDIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o nível pessoal de Cosmoética 

no exercício democrático online? Emprega a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pa-

ra aperfeiçoar a participação na vida pessoal e política? 
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E D I Ç Ã O    CO N S C I E N C I O G R Á F I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A edição conscienciográfica é a publicação, reprodução impressa ou digi-

tal, difusão comercial ou distribuição gratuita feita por editor, Instituição Conscienciocêntrica 

(IC), ou pelo próprio autor, de obra, livro, revista ou manual, com o objetivo de tornar públicas  

e disponíveis aos interessados as gestações conscienciais grafadas pelos pesquisadores da Cons-

cienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo edição procede do idioma Latim, editio, “paridura; produção; apre-

sentação; ação de fornecer; nomeação (magistrados); citação; intimação (para comparecer em 

juízo)”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo consciência deriva do mesmo idioma Latim, consci-

entia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; sen-

so íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemen-

to de composição grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; docu-

mento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Edição de obra conscienciológica. 2.  Publicação conscienciológica. 

3.  Produção editorial conscienciológica. 4.  Editoração conscienciográfica. 5.  Mediação editorial 

conscienciográfica. 6.  Bibliogonia conscienciológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo edição: edi-

tação; editada; editado; edital; editar; editor; editora; editorada; editorado; editorador; editora-

dora; editorável; editoria; editorial; editorialista; maxiedição; miniedição; reedição; reeditada; 

reeditado; reeditar. 

Neologia. As 3 expressões compostas edição conscienciográfica, miniedição conscien-

ciográfica e megaedição conscienciográfica são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Edição com finalidade exclusivamente econômica. 2.  Edição artísti-

ca. 3.  Edição clandestina. 4.  Edição expurgada. 5.  Edição espúria. 6.  Edição renegada. 

Estrangeirismologia: o design do livro; o layout tipográfico; o International Standard 

Book Number (ISBN); o copydesk; o coach mentalsomático; o ghost writer; a editio princeps;  

a destinação do copyright às Instituições Conscienciocêntricas, sem finalidade lucrativa; os 

e-books da Conscienciologia disponíveis para download gratuito; o investimento em livros low- 

-seller de conteúdo prioritário. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tares conscienciográfica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Editar: parir 

gescons. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia; os grafopensenes fixados na 

forma de publicação; a grafopensenidade; os ortografopensenes; a ortografopensenidade; o holo-

pensene bibliográfico; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; a autopensenização predominante 

no pen; o apoio aos autores na superação da pressão holopensênica na etapa de finalização dos 

livros. 

 

Fatologia: a edição conscienciográfica; a publicação de livros da Conscienciologia;  

o lançamento de livro conscienciológico; a compilação de textos sobre temas da Conscienciolo-

gia; as obras escritas conscienciológicas; o artigo, o verbete e o livro sobre Conscienciologia; as 

teses conscienciológicas; o processo de transformar as ideias inatas de determinado autor inter-

missivista em informação acessível e útil; a edição segundo critérios técnicos conscienciológicos; 
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a edição gratuita; a cessão dos direitos dos autores; a materialização gráfica da tares; a promoção 

da acabativa autoral; o gerenciamento da produção de publicações conscienciológicas; a assis-

tência autoral; a consultoria técnica ao autor; o burilamento formal do texto visando a qualifica-

ção da tares; o percurso dos originais do autor até se tonarem livro impresso e publicado; as pro-

vas de revisão; as readequações, as achegas e emendas no texto; o ajuste fino; o detalhismo no 

acabamento da obra; os elos da cadeia de produção editorial das obras conscienciológicas; o tra-

balho com os originais brutos; os critérios editoriais; os padrões estilísticos dos editoriais cons-

cienciográficos; os departamentos editoriais das ICs; as publicações da Associação Internacional 

Editares; o conselho editorial da Editares; a editoração; a normatização editorial; a elaboração 

dos paratextos editoriais; o empreendedorismo editorial; a distribuição do conhecimento; a parti-

lha do saber; o lançamento da neogescon; a potencialização evolutiva da comunicação intelectual 

duradoura; a viabilização da proéxis grafocêntrica do intermissivista; a culminância dos esforços 

conscienciográficos dos pesquisadores da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica indicando erros a serem corrigidos; o parabanho energético chancelando  

a conclusão satisfatória do trabalho; a percepção das equipexes de trabalho diferentes a cada obra 

publicada; a percepção das energias do autor dando suporte às equipes de trabalho da editora,  

a distância; o amparo de função de amparadores extrafísicos editores em vidas anteriores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autor-editor; o sinergismo paciência-perseverança. 

Principiologia: o princípio tipográfico da legibilidade; o princípio da descrença grafa-

do nas publicações conscienciológicas; o princípio do confor; o princípio da inalienabilidade do 

direito autoral. 

Codigologia: o código de conduta do editor; os códigos para anotação de erros nas 

provas de revisão; o código grupal de Cosmoética (CGC) orientando as decisões editoriais. 

Teoriologia: as teorias da editoração; as teorias da composição do livro; as teorias da 

tipografia; a teoria da comunicação gráfica; a teoria da conformática; a teoria da obra publica-

da constituir bastão para autorrevezamento multiexistencial; a teoria da grafoassistência; a teo-

ria da grafoterapia; a teoria das assinaturas pensênicas grafadas; a teática da autoria conscien-

ciológica. 

Tecnologia: as técnicas editoriais; a técnica da editoração eletrônica; as técnicas da 

computação gráfica; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a excelência técnica 

das obras publicadas; a ficha técnica do livro informando a tiragem e o histórico editorial da 

publicação. 

Voluntariologia: o voluntariado na edição de obras conscienciológicas; os voluntários 

da Editares; os autores voluntários da Conscienciologia financiando a publicação das próprias 

obras; o voluntariado intelectual conscienciológico; os voluntários das revistas científicas das 

ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laborató-

rio conscienciológico da Mentalsomatologia; os laboratórios de desassédio mentalsomático (Ter-

tuliarium-Holociclo-Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Editores; o Colégio Invisível dos Escritores. 

Efeitologia: o efeito da repercussão em cadeia da difusão do conhecimento por meio da 

obra impressa catalisando a evolução cultural da Humanidade. 

Ciclologia: o ciclo da produção editorial preparação-revisão-diagramação-ilustração- 

-impressão; o ciclo da publicação redação-editoração-impressão-distribuição. 

Binomiologia: o binômio texto-suporte; o binômio obra redigida–obra publicada; o bi-

nômio pesquisa-publicação. 

Interaciologia: a interação conteúdo-forma; a interação imagem-texto. 
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Crescendologia: o crescendo caracteres–palavras–sentenças–parágrafos–tópicos–capí-

tulos–seções–volumes–obra completa. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer aplicado nas tarefas de pro-

dução editorial; o trinômio editora-distribuidora-livraria; o trinômio autorganização-detalhismo- 

-exaustividade; o trinômio autor-revisor-editor; o trinômio autor-editor-leitor; o trinômio jornal- 

-revista-livro; o trinômio editoração-impressão-distribuição; o trinômio impressor-livreiro-edi-

tor; o trinômio bibliófilo-bibliólogo-bibliopola. 

Polinomiologia: o polinômio verbete–artigo–livro–obra-prima. 

Antagonismologia: o antagonismo livro-medicamento / livro-veneno; o antagonismo 

publicação taconística / publicação tarística; o antagonismo edição gratuita / edição comercial; 

o antagonismo best-seller / low-seller; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo. 

Paradoxologia: a paradoxal arte do invisível; o paradoxo da invisibilidade do editor 

poder ser indicativo da qualidade do trabalho editorial. 

Politicologia: a política editorial das ICs; a política do autorado conscienciológico; as 

orientações da Organização das Nações Unidas (ONU) para as políticas de incentivo à leitura  

e fomento à edição nos países do mundo todo. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento das publicações cons-

cienciográficas; a lei do direito autoral; as leis de incentivo à leitura e difusão da cultura impres-

sa; a Lei Rouanet; as leis de liberdade de expressão e de imprensa livre; a lei da interassistencia-

lidade; as leis de mecenato. 

Filiologia: a bibliofilia; a grafofilia; a leiturofilia. 

Fobiologia: a bibliofobia; a comunicofobia; a grafofobia; a eliminação da heterocritico-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome do segundo livro; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da 

pressa abortando as revisões detalhistas antes da edição; o detalhismo sendo vacina à síndrome 

do perfeccionismo; a erradicação da síndrome de Amiel. 

Maniologia: a acribomania. 

Holotecologia: a biblioteca; a grafoteca; a gibiteca; a comunicoteca; a consciencioteca;  

a intelectoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conformaticologia; a Bibliologia; a Conscien-

ciografologia; a Grafopensenologia; a Gesconologia; a Literatura; a Leiturologia; a Mentalsoma-

tologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipe editorial; a consciência gráfica; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor; o editor; o autor-editor; o editor-professor; o pesquisador-edi-

tor; o filólogo; o produtor editorial; o revisor; o prefaciador; o designer; o ilustrador; o capista;  

o aparatista; o diagramador; o encadernador; o bibliopola. 

 

Femininologia: a autora; a editora; a autora-editora; a editora-professora; a pesquisa-

dora-editora; a filóloga; a produtora editorial; a revisora; a prefaciadora; a designer; a ilustradora; 

a capista; a aparatista; a diagramadora; a encadernadora; a bibliopola. 

 

Hominologia: o Homo sapiens editor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens bibliothecono-

mus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens intellectualis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniedição conscienciográfica = a publicação de manual de procedimen-

tos de algum setor de voluntariado nas ICs; megaedição conscienciográfica = a publicação da me-

gagescon grupal composta pelo conjunto dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura editorial da Conscienciologia; a cultura do livro; a cultura da 

leitura. 

 

Tipologia. No contexto da Comunicologia, eis, por exemplo, 68 modalidades de edição, 

listadas em ordem alfabética, podendo estar em consonância com a edição conscienciográfica: 

01.  Edição abreviada: com parte suprimida do texto original, sem o comprometimento 

da obra, visando atender objetivo ou público específico. 

02.  Edição acadêmica: destinada a público universitário. 

03.  Edição ampliada: acrescida de matéria nova, conteúdos novos, adendos, achegas ou 

ampliações em relação à edição anterior. 

04.  Edição anagliptográfica (Braille): reproduzida com técnica de escrita em relevo 

para deficientes visuais. 

05.  Edição ancípite: sem indicação do nome do impressor ou do editor, nem o lugar  

e ano da publicação. 

06.  Edição anônima: sem indicação do nome do autor. 

07.  Edição anotada: acrescida de notas explicativas ou complementares, geralmente na 

margem ou no pé de página, visando esclarecer ou atualizar o leitor. 

08.  Edição apócrifa: não autêntica, não autorizada, de autor incerto ou estampando no-

me de outro autor no lugar do verdadeiro. 

09.  Edição atualizada: alterada, em relação à edição anterior, com acréscimos, elimina-

ções e modificações visando torná-la coerente com as verpons, conceitos, teorias, terminologias  

e pontoações vigentes. 

10.  Edição autorizada: com anuência ou assentimento expresso do autor ou do detentor 

dos direitos patrimoniais e editoriais. 

11.  Edição bilíngue: na qual o texto é apresentado em 2 idiomas. 

12.  Edição bulldog: jornal diário o qual circula mais cedo. 

13.  Edição censurada: com partes suprimidas; mutilada; expurgada. 

14.  Edição clandestina: impressa e distribuída ilegalmente. 

15.  Edição clássica: de textos, em geral antigos, reconhecidos na condição de referenci-

al ou modelo em algum setor do conhecimento e cultura humana. 

16.  Edição com audiobook: acompanhada de CD com gravação sonora da leitura da 

obra. 

17.  Edição comemorativa: impressa especialmente para comemorar ou celebrar acon-

tecimento específico. 

18.  Edição comentada: com notas de comentadores, em geral de autor clássico. 

19.  Edição comercial (edição mass market): voltada para grande público com interesse 

mercadológico. 

20.  Edição compacta: em composição cerrada, com letra menor e entrelinhamento sim-

ples, visando reduzir número de páginas e o custo final da obra. 

21.  Edição completa (edição de obra completa): reunindo toda a obra do mesmo autor. 

22.  Edição conjunta (coedição): feita conjuntamente por 2 ou mais editores ou institui-

ções. 

23.  Edição corrente: composta somente de texto corrido, sem ilustrações, em geral, 

destinada ao grande público. 

24.  Edição correta: revisada, melhorada em relação a edições anteriores. 
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25.  Edição crítica: com estabelecimento do texto a partir do manuscrito ou original do 

autor, contendo correções de erros, atualização ortográfica, notas explicativas e comentários críti-

cos feitos pelo filólogo ou editor. 

26.  Edição de assinante: de periódico destinado a público previamente definido tendo 

pago para recebê-la. 

27.  Edição de bibliófilo: dirigida a colecionadores, geralmente numerada, em pequena 

tiragem, assinada pelo autor ou editor, impressa em papel nobre, com encadernação de luxo. 

28.  Edição de bolso (edição pocket): reproduzida em pequenos formatos, geralmente 

com letra menor e composição compacta. 

29.  Edição definitiva (edição ne varietur): revista e aprovada pelo próprio autor, de-

clarada, fixa, concluída e invariável. 

30.  Edição de luxo: com acabamento especial, caracterizada pelo refinamento na dia-

gramação, ilustração, nobreza no papel e encadernação luxuosa. 

31.  Edição demográfica: impresso, encarte, anúncio ou seção de revista, destinado  

a público específico. 

32.  Edição diamante (edição liliputiana): em formato muito reduzido, composta em 

corpo minúsculo, geralmente tamanho 4 ou menor. Item de colecionador. 

33.  Edição diplomática: reprodução fiel a outra edição, geralmente de obra clássica, 

conservando todas as características editoriais e tipográficas originais, inclusive os erros. 

34.  Edição econômica: compacta, impressa em papel barato e encadernação simples, 

com propósito de venda a custo acessível. Edição popular. 

35.  Edição eletrônica (e-book): em formato digital. Para ser lida em equipamentos 

eletrônicos. 

36.  Edição escolar: de obra didática ou de literatura para distribuição em escolas, em 

geral com subsídio do governo ou da instituição escolar e preço mais barato, e com indicação 

impressa para diferenciar de edições comerciais. Edição de livro-texto. 

37.  Edição especial: com características diferenciadas em termos de composição ou de 

acabamento. 

38.  Edição espúria: sem consentimento do autor. Edição fraudulenta. 

39.  Edição exegética: de obra geralmente antiga, buscando manter-se o mais fiel possí-

vel ao texto original ou recuperar obra clássica quando esta chegou adulterada para publicação. 

Edição crítica. 

40.  Edição expurgada: na qual ocorreu a supressão de partes consideradas impróprias 

segundo critérios ideológicos, políticos, éticos ou religiosos; mutilada; censurada. 

41.  Edição extra: número adicional de periódico, revista ou jornal, além dos números 

sequenciais habituais. 

42.  Edição extraordinária: edição especial de jornal ou revista, geralmente motivada 

por ocorrência excepcional. 

43.  Edição fac-similar: reprodução fiel, idêntica a edição anterior, quanto ao texto  

e também quanto ao formato, papel e tipo de encadernação. 

44.  Edição fora de comércio: não venal, sem finalidade comercial. 

45.  Edição fraudulenta: reproduzida ilicitamente sem autorização do autor ou detentor 

dos direitos autorais. 

46.  Edição gratuita: tiragem integral destinada à distribuição gratuita. 

47.  Edição integral: não expurgada, sem defeitos e sem mutilações. 

48.  Edição limitada: tiragem pequena e, geralmente, numerada. 

49.  Edição local: de jornal ou revista dirigida a região específica. 

50.  Edição melhorada: com correções e achegas no texto da edição anterior. 

51.  Edição multinacional: de vários editores ou instituições de países diferentes. 

52.  Edição mutilada: sofreu cortes importantes no texto, por erro ou por censura. 

53.  Edição não venal: cujos exemplares não são postos à venda (edição não comercial). 

54.  Edição numerada: cujos exemplares são marcados com série sequencial numérica. 

55.  Edição original: primeira edição ou a mais antiga. 
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56.  Edição paleográfica: reprodução fiel de texto antigo, obedecendo pontuação e orto-

grafia. Geralmente acompanhada de informações, entre colchetes, sobre datação, decifração, ori-

gem e interpretação. 

57.  Edição pirata: fraudulenta, reprodução não autorizada. 

58.  Edição poliglota: texto composto em vários idiomas. 

59.  Edição póstuma: após a dessoma do autor. 

60.  Edição princeps: primeira edição de livro, em alguns casos, com encadernação dife-

renciada e tiragem limitada para colecionadores e bibliófilos. 

61.  Edição protótipo: tiragem destinada à revisão e heterocrítica com finalidade de 

aperfeiçoar a obra. 

62.  Edição recall: tiragem de versão corrigida, impressa para substituição e recolhimen-

to de edição impressa com erro. 

63.  Edição renegada: de autoria negada, abandonada, renunciada, desonrada, pelo pró-

prio autor. 

64.  Edição reunida: de composição conjunta de várias publicações do mesmo autor, em 

volume único ou conjunto de volumes. 

65.  Edição revisada: edição correta. 

66.  Edição serial: de obras em série, identificadas por tema, coleção ou autor. 

67.  Edição sob demanda: sem número de tiragem definido, a ser impressa conforme  

a demanda de pedidos. 

68.  Edição variorum: reúne, em volume único, várias versões de edições anteriores do 

mesmo texto. 

 

Periódicos. Sob a perspectiva da Conscienciografologia, eis, por exemplo, na ordem 

cronológica de criação, 6 edições conscienciográficas periódicas, seguidas das respectivas ICs 

responsáveis, existentes até o momento (Ano-base: 2012): 

1.  Revista Conscientia: CEAEC (desde 1997). 

2.  Journal of Conscientiology: IAC (desde 1998). 

3.  Revista Conscienciologia Aplicada: ARACÊ (desde 2003). 

4.  Revista Scriptor: UNIESCON (desde 2010). 

5.  Revista de Parapedagogiologia: Reaprendentia (desde 2011). 

6.  Revista Saúde Consciencial: OIC (desde 2012). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a edição conscienciográfica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Atendimento  conscienciográfico:  Conscienciografologia;  Neutro. 

02.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Bibliopola:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Página  impressa:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

12.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

13.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

14.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 
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15.  Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

 

AS  EDIÇÕES  CONSCIENCIOGRÁFICAS  RETROALIMENTAM  

A  PRODUTIVIDADE  INTERASSISTENCIAL  NA  COMUNIDADE  

DE  AUTORES  DA  CONSCIENCIOLOGIA,  PROPORCIONANDO  

MINICOMPLÉXIS  A  CADA  OBRA  PRIORITÁRIA  PUBLICADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já atuou no processo de edição de obra conscien-

ciológica? Em qual condição? Colaborador, editor ou autor? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Araújo, Emanuel; A Construção do Livro: Princípios da Técnica de Editoração; pref.: Antônio Houaiss; 
676 p.; 9 caps.; 110 ilus.; 6 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 4a imp.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas  

1 a 676. 

2.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica pref. Conselho Interna-
cional de Neologia (CINEO); revisores Karina Thomaz; & Márcia Abrantes; 188 p.; 2 seções; 6 caps.; 10 abrevs.; 18  

E-mails; 38 enus.; 11 infográficos; 17 perguntas; 17 respostas; 2 vocabulários de novos termos de acordo ortográfico  

e neologismos da Conscienciologia discordantes do Português corrente; 16 websites; glos. 2.157 termos; 14 refs.; 2 ane-
xos; 21,5 x 14,5 cm; enc.; 2a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 1 a 188. 

3.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 

seções; 150 caps.; 152 abrevs.; 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.; 2a Ed. rev.; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas  
1 a 260. 

 

E. E. B. 
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E D I Ç Ã O    G R A T U I T A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A edição gratuita é a promoção grátis da editoração, lançamento e distri-

buição do livro pelo autor, autora ou editora, objetivando desenvolver a tarefa do esclarecimento 

(tares) libertária e não apenas a propaganda da obra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo edição procede do idioma Latim, editio, “paridura; produção; apre-

sentação; ação de fornecer; nomeação (magistrados); citação; intimação (para comparecer em juí-

zo)”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo gratuito deriva também do idioma Latim, gratuitus, 

“dado ou recebido de graça”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Edição grátis. 2.  Lançamento de livro não comercial. 3.  Publicação 

dada. 

Neologia. As duas expressões compostas edição gratuita mínima e edição gratuita máxi-

ma são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Edição vendida. 2.  Lançamento de livro comercial. 3.  Publicação 

vendida. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento comunicativo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Livro: grafo-

pensene fixado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal large; a plasmagem da ortopensenidade pessoal; 

os grafopensenes pessoais evoluídos; a autopensenização predominante no pen; os neopensenes;  

a coesão íntima da maxipensenização. 

 

Fatologia: a edição gratuita; a edição gratuita pessoal; a edição gratuita institucional;  

a edição gratuita encadernada; a edição gratuita calculada; a surpreendência da edição gratuita;  

a edição gratuita particular sem subsídios governamentais; a edição gratuita promocional; o in-

vestimento na reeducação geral; a obra técnica; o tratado volumoso; a produção do conhecimento; 

a gescon; a megagescon; o vínculo consciencial; o objetivo extramercado; o voluntariado gratui-

to; a cessão dos direitos patrimoniais ou autorais; o descarte do “deus” cifrão; o impacto contra  

o “sagrado” lucro ou rendimento econômico; o caminho do contrafluxo do capitalismo selvagem; 

as bibliotecas públicas; a tares; a reeducação pública; a ressocialização; o empreendedorismo da 

fraternidade; a gestão democrática; a colocação da Escola Terrestre à frente do Hospital Terrestre. 

 

Parafatologia: o autorrevezamento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença 

exposto claramente na própria edição gratuita. 

Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Enumerologia: o livro-mensagem; a distribuição de livros gratuitamente; o livro além 

da indústria do livro; a assistência social pelo livro; a educação pública pelo livro; o livro 

didático gratuito do governo; o livro reciclador de leitor. 
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Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a gnosiofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: o combate à parapsicofobia. 

Mitologia:  a desmitificação dos mitos modernos; a queda dos mitos milenares. 

Holotecologia: a assistencioteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia;  

a Mentalsomatologia; a Intencionologia; a Economia; a Assistenciologia; a Parapedagogiologia;  

a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia; a Verbaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a pessoa catalítica; a conscin sensitiva; a conscin ampara-

dora; o ser interassistencial; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassis-

tencial; o ser desperto; a dupla evolutiva; a equipin; o grupo evolutivo; a equipe conscienciológi-

ca; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autor promotor cultural; o exemplarista; o acoplamentista; o agente 

retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; 

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o erudi-

to; o polímata; o escritor; o formador de opinião; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador independente; o maxiproexista; o professor; o projetor consciente; o sistemata; o tertu-

liano; o verbetólogo; o homem de ação; o tocador de obra. 

 

Femininologia: a autora promotora cultural; a exemplarista; a acoplamentista; a agente 

retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; 

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a erudi-

ta; a polímata; a escritora; a formadora de opinião; a intelectual; a reciclante existencial; a inver-

sora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;  

a pesquisadora independente; a maxiproexista; a professora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a mulher de ação; a tocadora de obra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo 

sapiens benevolens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: edição gratuita mínima = o folheto de 40 páginas distribuído gratuita-

mente; edição gratuita máxima = o tratado de 1.000 páginas distribuído gratuitamente. 

 

Taxologia. Considerando o universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética dos temas, 12 observações envolvendo a edição gratuita da obra libertária: 

01.  Anacronismo. A superação do antigo princípio usurário do capitalismo selvagem de 

se evitar dar qualquer livro gratuitamente, pois o leitor não daria valor à obra. 

02.  Autenticidade. A informação do histórico editorial da obra, à página 4, expondo  

a tiragem da edição gratuita. 

03.  Bibliologia. A despesa da remessa da obra para centenas de bibliotecas de universi-

dades e bibliotecas públicas em geral, nacionais e do Exterior. 

04.  Compra. O ato de comprar o próprio livro, quando vendido, para doar para pessoas 

interessadas e não abonadas. 
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05.  Doação. A doação dos direitos autorais ou patrimoniais da obra para fins assisten-

ciais. 

06.  Evoluciologia. A gratuidade da distribuição da edição da obra potencializando o tra-

balho do autorrevezamento multiexistencial evolutivo. 

07.  Impactoterapia. A obra, por exemplo, o calhamaço de 1.584 páginas, encadernado 

para distribuição gratuita. 

08.  Interassistenciologia. A interassistencialidade desenvolvida por meio da obra escri-

ta gratuita. 

09.  Marginália. A obra de distribuição gratuita vendida por alto preço, posteriormente, 

no mercado negro, como prova de reconhecimento do valor. 

10.  Multiculturologia. O livro atuando na condição de poderoso agente multicultural 

motivador. 

11.  Reeducaciologia. O combate teático ao capitalismo selvagem por intermédio da 

própria obra, em si, tornada instrumento de esclarecimento direto da reeducação. 

12.  Registro. A edição específica, além da edição regular, trazendo explicitamente a in-

formação de ser gratuita na capa e na lombada da obra. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a edição gratuita, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

2.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Bibliopola:  Intrafisicologia;  Neutro. 

4.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

5.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

7.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  EDIÇÃO  GRATUITA  DO  LIVRO  LIBERTÁRIO  DAS  CONS- 
CIÊNCIAS  É  INSTRUMENTO  INAVALIÁVEL  DE  GRATIFICA-
ÇÃO  COSMOÉTICA  NA  VIDA  INTRAFÍSICA  E  DE  AMPARO  

DE  FUNÇÃO  PARA  QUALQUER  AUTOR  OU  AUTORA. 
 

Questionologia. Você pensa em lançar, gratuitamente, ao público alguma obra libertá-

ria? Quais os fatores impeditivos para tal empreendimento? 

 
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; capa, páginas 3 e 4. 
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; capa, páginas 3 e 4. 
3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; XXVIII + 

900 p.; 475 caps.; 2 apênds.; cronologias; 338 defs.; 23 endereços; 218 enus.; 4 escalas; estatísticas; glos. 15 termos; 40 ilus.; 

20 questionários; 1.907 refs.; 4 índices; alf.; geo.; ono.; 18,5 x 28 x 5 cm; enc.; 1a Ed. Gratuita; Edição do Autor; Rio de 
Janeiro, RJ; Brasil; 1986; páginas 4, 25 e 97. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9168 

E D I F I C A Ç Ã O    CO N S C I E N C I O C Ê N T R I C A  
( C O N S C I E N C I O C E N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A edificação conscienciocêntrica é a construção técnica de ambientes espe-

cializados para pesquisa, experimentação e divulgação do corpus da Conscienciologia, residên-

cias proexogênicas e, em especial, para abrigar as atividades das Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo edificação vem do idioma Latim, aedificatio, “o ato de edificar, 

construção, edifício, casa”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo consciência provém do mesmo 

idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no 

Século XIII. O elemento de composição cêntrico deriva também do idioma Latim, centrum, e este 

do idioma Grego, kéntron, “centro”. Surgiu, na Terminologia Científica Internacional, no Século 

XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Edificação conscienciológica. 2.  Construção cosmoética. 3.  Monu-

mento conscienciológico. 4.  Ecossistema reeducacional. 

Arcaismologia. Eis a expressão fora de uso, por muito tempo presente no cotidiano das 

atividades conscienciológicas: Sede-Mundial do IIPC. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo edificação: 

edificada; edificado; edificador; edificadora; edificamento; edificante; edificar; edificativa; edi-

ficativo; edificável; edifício; edifício-garagem. 

Neologia. As 3 expressões compostas edificação conscienciocêntrica, edificação cons-

cienciocêntrica exclusiva e edificação conscienciocêntrica multiuso são neologismos técnicos da 

Conscienciocentrologia. 

Antonimologia: 1.  Edificação convencional. 2.  Edificação baratrosférica. 3.  Sede de 

instituição total. 4.  Templo sagrado. 

Estrangeirismologia: o know-how construtivo; o modus operandi; o design; o layout;  

o domus; o brise-soleil; o radier; o shed; a sky line; o retrofit; o layer; o Autocad. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas em relação ao cumprimento da maxiproéxis. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Edifica-

ção conscienciocêntrica: proexopodium. Arquitetura: imaginação aplicada. 

Citaciologia. Eis afirmação antiga do arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio (ca. 80–

–15 a.e.c.), autor do tratado De Architectura Libri Decem, ou Dez Livros Sobre a Arquitetura, 

pertinente até os dias atuais, nem sempre observada: – Convém atender, nas construções dos 

edifícios, a diversidade cultural e a diferença do clima. 

Filosofia: o Antibairrismo; a Antiguetificação; o Antilocalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da ambientação conscienciocêntrica; a otimização 

holopensênica; a fôrma holopensênica; os morfopensenes; a morfopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grupopensenes; a grupopen-

senidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os 

praxipensenes, a praxipensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os esteticopensenes;  

a esteticopensenidade. 

 

Fatologia: a edificação conscienciocêntrica; a Universidade Aberta do Voluntariado;  

a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os campi conscienciológi-
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cos; a Cognópolis ou Cidade do Conhecimento; o Bairro Cognópolis; o Balneário Bioenergético; 

os Condomínios Conscienciológicos; a Villa Conscientia; o Caminho da Lógica; a Aleia dos Gê-

nios da Humanidade; o domicílio no campus conscienciológico; a “casa do Tarzan afogada no 

verde” (a basecat); a livraria Epígrafe; o restaurante Griffe Gourmet; os jardins; os spots idílicos; 

o estacionamento pavimentado com paver; o suporte intrafísico; o conceptáculo proexogênico; as 

portas abertas; o funcionamento full time; o bom gosto sem ostentação; a gescon de segunda or-

dem; a segunda construção (a primeira seria a extrafísica); a Ergonomia Cognitiva; a Arquitetura 

Pedagógica; a sustentabilidade; o croqui; o projeto arquitetônico; o desenho arquitetônico; os pro-

jetos complementares (estrutural, hidrossanitário, elétrico, telefônico, Internet, antena de televi-

são, ar condicionado); a volumetria externa e interna; as ilusões de ótica (a cúpula do Tertulia-

rium parecer menor vista por fora); as proporções; a perspectiva; a escultura arquitetônica; a inteli-

gência espacial; a organização espacial; o aproveitamento dos espaços; os compartimentos espe-

cializados; a acomodação ao terreno; o gabarito da obra; as fundações; as impermeabilizações; os 

defeitos construtivos; os ajustes da construção pronta; a Imperfecciolândia; o orçamento; o plane-

jamento econômico-financeiro; as doações; as captações de recursos; os mutirões; o departamento 

de administração; a agilização decisória; o fluxo de caixa; as compras; os contratos; a orientação 

do Conselho Internacional de Assistência Jurídica à Conscienciologia (CIAJUC); a responsabi-

lidade técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA);  

a execução da obra; a fiscalização da obra; as especialidades técnicas; a experiência profissional; 

a experiência especializada; a visão dos técnicos; a prerrogativa técnica; as retroprofissões; as 

automimeses evolutivas; a senha mnemônica; a conciliação de interesses dos contratantes e con-

tratados; a vida útil da construção; a garantia legal; a valorização do imóvel; a depreciação do 

imóvel; a manutenção da edificação; a oportunidade de convívio pelo trabalho; a retribuição dos 

aportes; os ressarcimentos grupocármicos; o contato com os colegas do passado de níveis evo-

lutivos diversos; o suporte à zooconvivialidade; a desestigmatização ambiental; o palimpsesto ur-

banístico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as edificações ex-

trafísicas; a arquitetura extrafísica; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica 

(CCCE); a Interlúdio; o Pombal; o Pandeiro; a reurbanização extrafísica; a preparação intermissi-

va; a cláusula da proéxis; o projeto extrafísico; as camadas de energias sedimentando o holopen-

sene da construção; a condensação das energias; o fixador energético; a trilha energética; a blin-

dagem energética; o campo energético instalado; o duplo energético; o duplo extrafísico; o fitoec-

toplasma; a pressão holopensênica assediadora; o amparo institucional; o amparo de função; a ca-

ricatura dos cenários extrafísicos; a sala de aula do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo extrafisicalidade-intrafisicalidade; o sinergismo comu-

nin (Cognópolis)-comunex (Interlúdio); o sinergismo energia da forma–força do espaço; o siner-

gismo voluntários–recursos financeiros. 

Principiologia: o princípio de toda ideia começar com 1 desenho; o princípio da forma 

seguir a função; o princípio da harmonia do todo ser o somatório de detalhes imperceptíveis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU); o Código de Obras Municipal;  

o Código Florestal; o Código de Saúde Municipal; o Código de Instalações Prediais de Água  

e Esgoto; as Normativas de Instalações Elétricas; o Regulamento de Prevenção de Incêndio; as 

Normas Brasileiras (NBRs); o Código Civil; o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da reurbanização extrafísi-

ca; as Escolas de Arquitetura. 

Tecnologia: as técnicas de projeto; as técnicas criativas; a técnica do detalhismo; a téc-

nica da exaustividade; as técnicas construtivas; as técnicas administrativas de gestão de recursos 

humanos; as técnicas financeiras; as técnicas de sensoriamento energético. 
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Voluntariologia: o voluntariado atuante em Instituição Conscienciocêntrica para  

a construção e manutenção das edificações conscienciocêntricas; o voluntariado no setor da in-

fraestrutura de IC instalada em campus. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico de técnicas 

projetivas; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da 

Heurística. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Arquitetos; o Colégio Invisível dos Engenheiros;  

o Colégio Invisível dos Construtores; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisí-

vel da Conviviologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos sobre o holossoma gerados pela edificação confortável; 

os efeitos otimizadores dos recursos tecnológicos disponíveis na construção; os efeitos agradá-

veis resultantes da harmonia estética. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do contato com local inédito; a ativação 

das parassinapses a partir de campo energético instalado em ambiente especializado. 

Ciclologia: os ciclos de manutenção do edifício. 

Enumerologia: a construção conscienciológica; a correspondência aos ambientes extra-

físicos; a concretização das formas-pensamento; a plasmagem da extrafisicalidade; a concretude 

ideativa; o vinco positivo da intrafisicalidade; a materialização de ambientes libertários. Os cená-

rios cotidianos; os cenários das visitas; os cenários das lembranças; os cenários das filmagens 

(fotografias); a mudança dos cenários; a evolução dos cenários; os cenários extrafísicos. 

Binomiologia: o binômio edificação conscienciocêntrica–atividade tarística; o binômio 

cliente intrafísico–cliente extrafísico; o binômio Ergonomia-Parergonomia; o binômio aprecia-

ção estética–funcionalidade; o binômio custo-benefício; o binômio áreas públicas–áreas privati-

vas; o binômio forma-significação; o binômio objetividade-subjetividade; o binômio (dupla) ar-

quiteto-professor. 

Interaciologia: a interação edificação conscienciocêntrica–interassistencialidade; a in-

teração construções conscienciocêntricas–natureza; a interação mutirão intrafísico–mutirão ex-

trafísico; a interação defesas intrafísicas–defesas extrafísicas; a interação reurbanização extrafí-

sica–reurbanização intrafísica; a interação concreto-ectoplasma; a interação Tecnologia-Para-

tecnologia; a interação arquiteto-cliente-usuário. 

Crescendologia: o crescendo ideia-projeto-construção; o crescendo espaço intracons-

ciencial–espaço extraconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio da qualidade projeto profissional–mão de obra especializa-

da–fiscalização técnica; o trinômio da tridimensionalidade esquadro-prumo-nível; o trinômio 

planejamento-construção-manutenção; a busca da eficiência energética e bioenergética eviden-

ciando a evolução da tríade vitruviana utilitatis-venustatis-firmitatis; o trinômio automotivação- 

-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio patológico desperdício de tempo–desperdício de trabalho– 

–desperdício de material–desperdício de dinheiro–desperdício de energia na administração inex-

periente. 

Antagonismologia: o antagonismo edificação conscienciocêntrica / instituição total;  

o antagonismo edificação conscienciocêntrica / adega; o antagonismo edificação consciencio-

cêntrica / fumódromo; o antagonismo edificação conscienciocêntrica / santuário; o antagonismo 

edificação conscienciocêntrica / estádio de futebol; o antagonismo edificação conscienciocêntri-

ca / cassino; o antagonismo manutenção / entropia. 

Paradoxologia: o paradoxo da instalação de portais interdimensionais no interior de 

edificações intrafísicas; o paradoxo da intrafisicalidade proporcionar suporte à extrafisicalida-

de; o paradoxo da concretude efêmera diante da sutileza da ideia perene; o paradoxo da leveza 

da pedra. 
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Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a sociocracia; as políticas habitacionais com 

subsídios e linhas de crédito especiais através da Caixa Econômica Federal (CEF); as políticas de 

incentivo à cultura através do Ministério da Cultura (MinC); as políticas de financiamento para 

grandes obras através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de toda a criação humana ma-

terial possuir forma, função e técnica construtiva; a lei do maior esforço projetual; as leis muni-

cipais, estaduais e federais específicas; as leis da Física; a lei Rouanet. 

Filiologia: a conscienciofilia; a topofilia. 

Fobiologia: a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome dos edifícios doentes (SED). 

Mitologia: o mito da concretude intrafísica. 

Holotecologia: a arquitetoteca; a reurbanoteca; a hiperespaçoteca; a conscienciocen-

troteca; a segurançoteca; a mentalsomatoteca; a convivioteca; a criativoteca; a heuristicoteca;  

a imagisticoteca; a iconoteca; a simboloteca; a mnemossomatoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Proexologia; a Arquitetura (Ciência 

Social Aplicada); a Pararquitetura; o Urbanismo; a Proxêmica; a Distancêmica; a Engenharia;  

a Estética; a Heuristicologia; a Bioclimatologia; a Domótica; a Topografia; a Geologia; a Hidro-

logia; a Acústica; a Luminotécnica; a Pictografologia; a Administração. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciência empreendedora; a conscin enciclopedista; os visitantes; os familiares; os alu-

nos; os hóspedes; os funcionários; os vizinhos; os amparadores extrafísicos; os componentes da 

paraplateia ocupando as cadeiras vazias do Tertuliarium. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o condômino-cognopolita; o tocador de obra; o homem de ação; 

o gestor de empreendimentos libertários; o arquiteto conscienciológico; o pararquiteto conscien-

ciológico; o engenheiro conscienciológico; o paisagista; o urbanista; o designer. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a condômina-cognopolita; a tocadora de obra; a mulher 

de ação; a gestora de empreendimentos libertários; a arquiteta conscienciológica; a pararquiteta 

conscienciológica; a engenheira conscienciológica; a paisagista; a urbanista; a designer. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens mentalsomaticus; 

o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus;  

o Homo sapiens reproductor; o Homo sapiens intraphysicus; o Homo sapiens energeticus; o Ho-

mo sapiens constructor; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens voluntarius; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo 
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conscientiologus communitarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistens;  

o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens interludicus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: edificação conscienciocêntrica exclusiva = o Acomplamentarium, o Ter-

tuliarium e os laboratórios conscienciológicos em geral; edificação conscienciocêntrica multiuso 

= os salões de eventos e os auditórios em geral. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura arquitetônica; as referências cultu-

rais; os traços vernaculares; o patrimônio histórico preservado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

Curiosologia. O arquiteto nipo-estadunidense Minoru Yamasaki (1912–1986), criador 

do projeto das torres gêmeas do World Trade Center (WTC), Nova York, também projetou o con-

junto de habitações populares Pruitt-Igoe, em Saint Louis, Missouri, USA, concluído em 1955. 

Composto por 35 prédios de 11 andares cada, com 2.870 apartamentos, em área de 240.000 m², 

abrigando 2.100 famílias, totalizava a população aproximada de 15.000 habitantes. O empreendi-

mento impôs ideais arquitetônicos de Modernidade desconectados da realidade comportamental 

dos usuários, tais como: ausência de ruas convencionais, jardins e espaços semiprivativos, cau-

sando descontentamento generalizado, impossibilitando a instalação do genius loci. Somando-se 

as conjunturas social e econômica desfavoráveis, o local foi vandalizado pelos moradores e tor-

nou-se perigoso e violento, estabelecendo-se a anomia. O conjunto nunca atingiu mais de 60% de 

ocupação. Devido à gravidade e irreversibilidade da situação, após tentativas fracassadas de revi-

talização, o empreendimento foi implodido no dia 15 de julho de 1972. Alguns autores, a exem-

plo do crítico de arquitetura e historiador Charles Jencks (1939–), consideram esse fato como  

o início do fim do movimento modernista na Arquitetura e no Urbanismo. Atualmente (Ano-base: 

2011), o local continua sem uso, constituindo verdadeira floresta urbana. 

 

Proxêmica. Dentro do universo da Intrafisicologia, estamos, a maior parte do tempo, 

imersos na Arquitetura, pois a forma arquitetônica contém o espaço vivencial, aberto ou fechado. 

 

Cronêmica. No âmbito da Holomaturologia, nesta dimensão, a concretização de edifica-

ção conscienciocêntrica exige tempo de execução, não raro, longo, durante o qual são necessárias 

diversas atividades administrativas a partir de ações grupais – equipes interdisciplinares de vo-

luntários –, geralmente sob tensões e pressões exigentes de entrosamento, paciência e concessões, 

evidenciando trafores e trafares, configurando valioso laboratório de avaliação conscienciométri-

ca e amadurecimento consciencial, em especial, quanto à autossuperação da ansiedade. 

 

Caracterologia. Em relação à Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 

categorias de profissionais presentes no cotidiano das construções: 

01. Apontador. 

02. Azulejista. 

03. Carpinteiro. 

04. Eletricista. 

05. Encanador. 

06. Ferreiro. 

07. Funileiro. 

08. Gesseiro. 

09. Marceneiro. 

10. Mestre de obras. 

11. Pedreiro. 
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12. Pintor. 

13. Serralheiro. 

14. Servente. 

15. Vidraceiro. 

 

Tipologia. Atinente a Extraconscienciologia, eis, por exemplo, 15 objetos, instrumentos 

e mobiliário, componentes do recheio ambiental mais específico das edificações conscienciocên-

tricas: 

 

A.  Instrumentos: 

1.  Condicionadores de ar. 

2.  Desumidificadores. 

3.  Exaustores. 

4.  Gerador de energia elétrica. 

5.  Higrômetros. 

6.  Nobreaks. 

7.  Relógios. 

8.  Termômetros. 

 

B.  Mobiliário (com a utilização, preferencialmente, de pedra e metal ao invés de madei-

ra e de acrílico no lugar de vidro): 

1.  Armários de aço brancos. 

2.  Escaninhos. 

3.  Estantes fixas e móveis. 

4.  Expositores (vitrines). 

5.  Megamesa. 

6.  Plataforma giratória no centro do Tertuliarium. 

7.  Púlpitos. 

 

Intrafisicologia. Sob a ótica da Comunicologia, existem diversos recursos visuais uti-

lizados para facilitar a orientação e explicitação dos componentes intrafísicos, ao modo destes  

9, aqui expostos em ordem alfabética: 

1.  Banners. 

2.  Denominações dos prédios e ambientes: fachadas; portas; setores. 

3.  Legendas das exposições técnicas da Holoteca. 

4.  Mapas do campus. 

5.  Painéis de fundo: repetição do nome da IC ou departamento para a composição do 

set midiático. 

6.  Pictogramas: os signos; os símbolos. 

7.  Placas de identificação das plantas e animais. 

8.  Placas sinalizadoras de áreas específicas. 

9.  Setas. 

 

Terapeuticologia. Observando a Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 9 providências práticas e inteligentes para se impedir a ocorrência de acidentes nas depen-

dências da edificação conscienciocêntrica: 

1.  Aplicação de corrimãos junto a rampas e escadas. 

2.  Assentamento de piso antiderrapante. 

3.  Colocação de alça de apoio no box do chuveiro. 

4.  Construção de galeria para proteção do sol e da chuva. 

5.  Eliminação de quinas. 

6.  Evitação de degraus. 

7.  Fixação de guarda-corpo (parapeito) em locais com desnível. 
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8.  Instalação de para-raios. 

9.  Utilização de lâmpadas não emissoras de radiação ultravioleta. 

 

Paraprofilaxiologia. Segundo a Intrafisicologia, a segurança institucional deve ser cui-

dadosamente observada, sendo cabíveis a instalação ou construção, por exemplo, dos 12 itens lis-

tados em ordem alfabética: 

01. Alarme. 

02. Cadeados. 

03. Câmeras. 

04. Cercas. 

05. Concertina. 

06. Grades. 

07. Guaritas. 

08. Iluminação externa estratégica. 

09. Muros. 

10. Portões eletrônicos. 

11. Viatura (ronda). 

12. Vidros a prova de balas. 

 

Tabelologia. No estudo da Homeostaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

a apresentação de 9 modalidades de conforto e respectivos objetos de estudo, compondo o ambi-

ente confortável: 

 

Tabela  –  Modalidades  de  Conforto  e  Objetos  de  Estudo 

 

N
os

 Modalidades  de  Conforto Objetos  de  Estudo 

1. Acústico Som 

2. Ergonômico Escala humana 

3. Higronômico Umidade do ar 

4. Lumínico Luz (natural ou artificial) 

5. Parergonômico Energias (conscienciais e imanentes) 

6. Qualidade do ar Oxigênio e impurezas 

7. Satisfações subjetivas Valores pessoais 

8. Térmico Temperatura 

9. Visual Impressões visuais 

 

Simbologismologia. Sob o prisma da Parassociologia, a concepção arquitetônica é sim-

bólico-representativa, capaz de conectar conceitos, ideias e sensações às formas construídas, e po-

larizar energias potencializadoras harmonizantes ou tóxicas. 

 

Experimentologia. De acordo com a Paratecnologia, a título de ilustração, seguem as 

28 pontoações do Tertuliarium, edificação conscienciocêntrica especialmente projetada para a re-

alização e transmissão das Tertúlias Conscienciológicas, inaugurado em 30 de novembro de 

2008, aqui dispostas em ordem funcional: 

01. Área construída: 823,32 m², sendo 744,88 m² de área útil. 

02. Tempo de execução: 11 meses – janeiro a novembro. 

03. Capacidade: 346 lugares, sendo 8 destes para cadeirantes. 

04. Plateia: distribuída em 7 níveis. 
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05. Assentos: cadeiras estofadas com pranchetas para notebooks ou anotações. 

06. Cúpula: metálica com 11,20 m de diâmetro e altura interna de 13,10 m do ponto 

central ao piso, equivalente a 1 prédio de mais de 4 andares. 

07. Mirante: para a visualização parcial da Cognópolis. 

08. Cabine de controle de vídeo e som: para a gravação e transmissão das tertúlias via 

Internet. 

09. Cabine de coordenação e monitoria: para o recebimento de perguntas on line dos 

teletertulianos. 

10. Camarim: para suporte ao debatedor, com sanitário próprio e exaustor. 

11. Sala de apoio: para almoxarifado. 

12. Depósitos (2): de material de manutenção e limpeza (DMLs). 

13. Instalações sanitárias: 20 sanitários, sendo 4 para portadores de necessidades espe-

ciais (PNEs). 

14. Acessos: todas as escadas e rampas possuem corrimãos e piso antiderrapante (grau 

de resistência classe PI 5). 

15. Cobertura: telhas de alumínio com proteção termoacústica (poliuretano), pintadas 

com tinta especial emborrachada. 

16. Forro: placas termoacústicas de lã mineral. 

17. Plataforma: metálica, central e giratória, acionada através de controle remoto. 

18. Iluminação: composta por superleds no vão da cúpula (30 lâmpadas − 25 watts de 

potência e 1.000 lúmens de fluxo luminoso cada), nas demais luminárias, lâmpadas incandescen-

tes com filamento reforçado. A iluminação artificial não emite raios ultravioleta (UV). 

19. Climatização: todos os ambientes são climatizados, exceto os sanitários e depósi-

tos. Na plateia, há máquinas com ar frio e quente. 

20. Exaustão: 4 exaustores (diâmetros de 30 cm) para troca de ar com o meio externo, 

com capacidade de vazão de 1.200,00 m³ / hora cada, possibilitando a renovação de toda a cuba-

gem de ar da plateia (2.223,00 m³) em apenas 28 min. 

21. Sonorização: 32 caixas com 40 watts de potência cada. 

22. Microfones: 10 móveis e 1 fixo. 

23. Filmagem: 6 câmeras. 

24. Transmissão: Internet através de fibra ótica e acessada via wireless na plateia. 

25. Tomadas elétricas para computadores: 120 dispostas pela plateia − média de 1 pon-

to para cada 3 (2,88) assentos. 

26. Aterramento: malha de aterramento para as tomadas e para-raios composta por 23 

hastes de cobre de 2,40 m, sendo 18 ao redor do prédio e 5 até o transformador. 

27. Água: abastecimento através de poço artesiano, armazenada em duas caixas de 

1.000 litros cada. 

28. Cisterna: coletora da água da chuva captada pelo telhado com capacidade de 20.000 

litros para regar os jardins do CEAEC. 

 

Cosmovisiologia. Do ponto de vista da Proxêmica, cabe ressaltar a impossibilidade de 

esconder-se atrás de alguém na plateia do Tertuliarium. 

 

Heuristicologia. Embasadas na Conscienciocentrologia, as ICs criaram diversas edifica-

ções originais – as primeiras do planeta, por exemplo, estas 8, expostas em ordem cronológica: 

1.  O primeiro campus da Conscienciologia: o Centro de Altos Estudos da Conscien-

ciologia – CEAEC (1995), em Foz do Iguaçu, PR, Brasil. 

2.  O primeiro laboratório de produção da Enciclopédia da Conscienciologia: o Ho-

lociclo (2000), no CEAEC. 

3.  O primeiro laboratório de autopesquisa grupal: o Acoplamentarium (2003 – cons-

truído em 65 dias), no CEAEC. 
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4.  O primeiro laboratório para projeção consciencial: o Projectarium (2006), cons-

truído de acordo com as indicações de condições ideais constantes no tratado Projeciologia, na In-

ternational Academy of Consciousness (IAC), em Evoramonte, Portugal. 

5.  O primeiro laboratório radical da Heurística: o Serenarium (2006), na Associação 

Internacional para Evolução da Consciência (ARACÊ), em Venda Nova do Imigrante, ES, Brasil. 

6.  O primeiro laboratório da expansão da consciência: o Cosmoconscientiarium 

(2007), na IAC. 

7.  O primeiro laboratório das fitoenergias: o Phytolab (2008), na IAC. 

8.  O primeiro debatódromo: o Tertuliarium (2008), no CEAEC. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a edificação conscienciocêntrica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01. Base  intrafísica:  Projeciologia;  Neutro. 

02. Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

03. Condomínio  cognopolitano:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04. Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

05. Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06. Gratificação  cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07. Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08. Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

09. Interlúdio:  Parageografologia;  Homeostático. 

10. Localização:  Proxêmica;  Neutro. 

11. Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

12. Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

13. Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14. Reprodução  intrafísica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15. Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

AS  EDIFICAÇÕES  CONSCIENCIOCÊNTRICAS  SÃO  RECUR-
SOS  ESPECIALIZADOS  DE  FUNDAMENTAL  IMPORTÂNCIA  

PARA  A  OTIMIZAÇÃO  DA  REALIZAÇÃO  DAS  MAXIPROÉXIS  

DOS  INTERMISSIVISTAS  COMPASSAGEIROS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou da construção de alguma edificação 

conscienciocêntrica? Qual a natureza de tal participação? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Koyaanisqatsi - Uma Vida Fora de Equilíbrio. Título Original: Koyaanisqatsi. País: EUA. Data: 1982. 

Duração: 86 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Cor: Colorido. Direção: Godfrey Reggio. Produção: 

Godfrey Reggio; & Francis Ford Coppola (produtor executivo). Roteiro: Ron Fricke; Michael Hoenig; Godfrey Reggio; 
& Alton Walpole. Fotografia: Ron Fricke. Música: Philip Glass. Montagem: Ron Fricke; & Alton Walpole. Compa-

nhia: IRE Productions; & Santa Fe Institute for Regional Education. Sinopse: Trabalho experimental com 7 anos de pro-

dução, totalmente visual, não-narrativo (sem diálogos), contrasta a tranquila beleza da natureza com o frenesi da sociedade 
urbana contemporânea, em imagens não usuais do cotidiano, refletindo sobre a condição do homem no mundo moderno. 

No dialeto dos índios Hopi, o título quer dizer “A vida desequilibrada”. Exibe cenas da implosão do conjunto de habita-
ções populares Pruitt-Igoe, em Saint Louis, Missouri, USA, no dia 15 de julho de 1972. 
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N. 108; Seção: De Olho nas Novidades; 1 foto; 1 pontoação; 1 website; São Paulo, SP; Abril, 2009; página 10. 

03.  Irazábal, Clara; Do Pruitt-Igoe ao World Trade Center – Planejando a Ex / Implosão do (Pós) Moder-

nismo; Artigo; Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) da Associação Nacional de Pós-Graduação  

e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR); Indexado na Library of Congress (USA); rev. Fernanda Spi-

nelli; trad. Diogo Lana Monte-Mór; Semestrário; Vol. 5; N. 2; 17 notas; 32 refs.; Salvador, BA; Novembro, 2003; páginas 
9 a 26. 

04.  Lamberts, Roberto; Dutra, Luciano; & Pereira, Fernando Oscar Ruttkay; Eficiência Energética na Ar-

quitetura; pref. Mario Fernando de Melo Santos; 192 p.; 6 caps.; 100 esquemas; 24 gráfs.; 69 ilus.; 1 mapa; 32 tabs.; 79 

refs.; 2 anexos; 28 x 21 cm; br.; PW; São Paulo, SP; 1997; páginas 1 a 192. 

05.  Mascaró, Lúcia R. de; Energia na Edificação – Estratégia para Minimizar seu Consumo; 214 p.; 8 caps.; 
30 gráfs.; 164 ilus.; 8 mapas; 29 tabs.; 20 refs.; 7 anexos; 18 x 21 cm; 2a Ed.; Projeto; São Paulo, SP; 1991; páginas 1 a 214. 

06.  Norberg-Schulz, Christian; Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture; 214 p.; 8 caps.; 10 

diagramas; 329 fotos; 8 ilus.; 4 mapas; 316 refs.; geo.; ono.; 20,5 x 18,5 cm; br.; Rizzoli; New York, USA; 1979; páginas 
18 a 23. 

07.  Portoghesi, Paolo; Depois da Arquitetura Moderna (Dopo l’Architettura Moderna); apres. & trad. Ana 

Luiza Nobre; 310 p.; 9 caps.; 97 fotos; 171 ilus.; 93 refs.; ono.; 20,5 x 15 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2002; 
páginas 47 a 57. 

08.  Projeto / Design; Redação; Ergonomia Cognitiva reformula Concepções e propõe Mobililário Capaz de 

Estimular a Atividade Intelectual; Revista; Mensário; N. 225; Seção: Design; 6 ilus.; São Paulo, SP; Outubro, 1998; pá-
ginas 104 a 107. 

09.  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 Interna-
cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, 

PR; 2007; páginas 863 a 865, 877 e 878. 

10.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.254 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.; 10a 

Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 407. 

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 Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 198. 

 

E. V. 
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E D I F I C A Ç Ã O    S A U D Á V E L  
( HA R M O N I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A edificação saudável é a construção elaborada a partir dos conceitos de 

funcionalidade, segurança, esteticidade e conforto, traduzidos no projeto arquitetônico, na escolha 

adequada de materiais e planejamento técnico construtivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo edificação vem do idioma Latim, aedificatio, “o ato de edificar; 

construção; edifício; casa”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo saudar deriva também do idioma 

Latim, salutare, “saudar; cumprimentar”. Apareceu no mesmo Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Construção salutar; obra arquitetônica saudável. 2.  Construção 

sustentável. 3.  Construção harmônica. 4.  Imóvel seguro. 5.  Moradia personalizada. 

Neologia. Os 2 vocábulos edificação saudável básica e edificação saudável avançada 

são neologismos técnicos da Harmoniologia. 

Antonimologia: 1.  Construção ectópica. 2.  Construção ilegal. 3.  Construção insalubre. 

Estrangeirismologia: o know-how construtivo; o design; o Autocad. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à harmonização e sustentabilidade construtiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Consciência: 

construção inacabada. 

Coloquiologia: – O ato de não fazer economia na base da porcaria. 

Citaciologia: – As realidades que hoje vivemos, ontem foram tão somente utopias. As 

utopias de hoje estão destinadas a ser as realidades de amanhã. (Mariano Bueno, geobiólogo, 

1958–). O apego ao status quo distorce a própria margem de liberdade (Juarez Freitas, 1959–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da edificação saudável; o holopensene da residência sau-

dável; o holopensene da esteticidade; a qualificação do holopensene diário no canteiro de obras  

a partir da interação harmônica; o holopensene da Psicologia Ambiental expresso na distribuição 

projetiva; o holopensene dos valores e metas traduzidos na edificação; a forma influenciando  

a harmonia pensênica; o holopensene do amparo de função durante o processo criativo; as obras 

estimuladoras do holopensene reurbanizador. 

 

Fatologia: a edificação saudável; a harmonização da vida; a edificação conscienciológi-

ca; a obra saudável desde o início; a contratação do arquiteto antes da compra do terreno; o recen-

seamento do programa de necessidades objetivando a materialização da obra ideal; o arquiteto na 

função de gestor de pessoas; o coaching auxiliando na conclusão da edificação salutar; a humani-

zação dos espaços; a residência energeticamente preparada; o bem-estar do morador reverberando 

no holopensene do Planeta; a cortesia construtiva; as boas práticas em sustentabilidade na indús-

tria da construção; a intenção cosmoética expressa na acabativa da construção saudável; as refor-

mas construtivas; as manutenções residenciais constantes; a intenção assistencial reverberando na 

rotina das construções, reformas e renovações; as obras aglutinadoras; a energia do trabalho du-

rante a concretagem; o fato de construir em consonância ao projeto arquitetônico dirimindo im-

previstos no canteiro de obras; a metamorfose durante o processo construtivo; os impactos à bio-

diversidade compensados através dos créditos de carbono, metodologias e paisagismo bem elabo-

rado; a mediação dos interesses entre o contratante e o contratado; a responsabilidade legal do ar-

quiteto; as desculpas procrastinadoras na finalização da obra; a construção anticosmoética sendo  

a fraude contra si mesmo; o respeito aos gostos do cliente; a consistência da estrutura consciencial 
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embasando a edificação saudável; a construção grafopensênica da Enciclopédia da Consciencio-

logia, na condição de obra edificada pelas conscins prioritariamente intermissivistas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acolhimento ex-

trafísico através da atenção aos paradetalhes construtivos; a parassustentabilidade sinérgica dos 

grupos; a parassegurança e a paracontenção do ambiente de trabalho; o desassédio grupal das 

equipes de trabalho; a inteligência evolutiva (IE) das comunidades extrafísicas aplicadas ao de-

senvolvimento de ambientes intrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo casa saudável–residência proexogênica; o sinergismo 

temperamento harmônico–residência saudável; o sinergismo residência saudável–partilha do 

saber. 

Principiologia: o princípio do bem-estar; o princípio da sustentabilidade; o princípio 

da viabilidade econômico-financeira na construção da edificação saudável; o princípio da inte-

rassistencialidade; o princípio da evolução conjunta. 

Codigologia: o código da Norma Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050). 

Teoriologia: a teoria da potencialização da qualidade de vida. 

Tecnologia: as técnicas diplomáticas de convivência sadia. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Cognópolis da CCCI. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório da 

autorganização; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da 

sinalética energética; o laboratório conscienciológico Projetarium; o laboratório consciencioló-

gico da dupla evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicaciologia; o Colégio Invisível da Harmo-

niologia. 

Efeitologia: os efeitos da base física bem articulada; os efeitos da construção em muti-

rão auxiliando no atendimento às necessidades básicas de grupos; os efeitos do home office ao 

modo Holociclo; os efeitos intraconscienciais do quarto da tenepes bem planejado; os efeitos da 

diluição de conflito refletido na homeostasia da edificação; os efeitos do planejamento e organi-

zação das etapas construtivas. 

Ciclologia: o ciclo de manutenção da própria casa. 

Enumerologia: o projeto; a aprovação; o capital; a construção; a fiscalização; o acompa-

nhamento; a acabativa. 

Binomiologia: o binômio conscin sólida–construção large; o aporte econômico otimiza-

do através do binômio financiamento–planilha financeira; o binômio residência adaptada ao 

Portador de Necessidades Especiais (PNE)–residência adaptada à terceira idade. 

Interaciologia: a interação gerenciamento dos gastos–gerenciamento do stress; a inte-

ração projeto-pesquisa; a interação pesquisa-aplicabilidade; a interação desconstrução-recons-

trução. 

Crescendologia: o crescendo grandes áreas–grandes assistências; o crescendo laudo 

técnico–prescrição de tratamento; o crescendo situação imprevista–oportunidade assistencial;  

o crescendo compreensão de pessoas–articulação da equipe no canteiro; o crescendo utopia-rea-

lidade. 

Trinomiologia: o trinômio dormitório-poltrona-tenepes; o trinômio cozinha–bancada– 

–espaço gourmet; o trinômio ângulo reto–diagonal–curva; o trinômio ar condicionado–gesso– 

–pé-direito; o trinômio estaca–tijolo deitado–verga; o trinômio isolamento acústico–gesso acar-

tonado–lã de rocha; o trinômio conscientização–manutenção–baixo custo; o trinômio acesso– 

–hall de entrada–sala de descompressão; o trinômio atenção-fiscalização-cuidado; o trinômio 

radioatividade-eletromagnetismo-modernidade; o trinômio infiltração-mofo-goteira; o trinômio 

fissura-rachadura-sobrecarga; o trinômio firmitas-utilitas-venustas do arquiteto romano Marcus 
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Vitruvius Pollio (ca. 80–15 a.e.c.); o trinômio arquiteto–prestador de serviços–cliente; o trinômio 

sorriso desassediador–sorriso assistencial–sorriso de orelha a orelha aplicados no dia a dia da 

construção. 

Antagonismologia: o antagonismo temperamento relaxado / temperamento estressado 

impactando o resultado final da construção; o antagonismo realidade do canteiro de obras / inter-

pretação da realidade do canteiro de obras impactando na harmonia íntima do futuro morador;  

o antagonismo edifício doente / edifício saudável; o antagonismo excesso de metragem / excesso 

de manutenção. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à edificação. 

Sindromologia: a síndrome do buscador borboleta dificultando o estabelecimento da 

residência proexogênica. 

Mitologia: o mito da busca pela perfeição. 

Holotecologia: a arquitetoteca; a criativoteca; a desenhoteca; a economoteca; a ecoteca;  

a encicloteca; a egitoteca; a egoteca; a assistencioteca; a comunicoteca; a reurbanoteca; a segu-

rançoteca. 

Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Expe-

rimentologia; a Desviologia; a Reeducaciologia; a Comunicaciologia; a Priorologia; a Autorgani-

zaciologia; a Proexologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; o epicon lúcido; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: 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 proe-

xista; o reeducador; o escritor; o inversor existencial; o pesquisador; o projetor consciente; o ter-

tuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o tenepessista; o ofie-

xista; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual. 

 

Femininologia: 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 proe-

xista; a reeducadora; a escritora; a inversora existencial; a pesquisadora; a projetora consciente;  

a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a tenepessista;  

a ofiexista; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens constructor; o Homo sa-

piens professionalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens para-

perceptivus; o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: edificação saudável básica = a residência harmônica e bem projetada do 

casal de moradores; edificação saudável avançada = a residência especializada e funcional da du-

pla de intermissivistas. 

 

Culturologia: a cultura da edificação regularizada. 

 

Cosmovisiologia. Sob a ótica da Autorganizaciologia, eis, ao modo de exemplo, 20 eta-

pas listadas em ordem cronológica, essenciais ao pesquisador interessado em contruir a casa pró-

pria (Ano-base: 2013): 
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01. Contato: a seleção do profissional, responsável técnico. 

02. Terreno: a seleção e aquisição do terreno. 

03. Escritura: a transferência da escritura para o nome do proprietário. 

04. Registro: a averbação do lote ou da gleba. 

05. Contrato: a conformidade ao contrato de projeto. 

06. Projeto: a colaboração no projeto arquitetônico e detalhamentos técnicos. 

07. Complementares: a solicitação dos projetos complementares. 

08. Cronograma: a elaboração do cronograma de obras. 

09. Planilhas: a elaboração de planilhas de financiamento. 

10. Aprovação: o deferimento pelo órgão competente do projeto arquitetônico. 

11. Alvará: a emissão do alvará de construção pela Prefeitura. 

12. Construção: a assistência realizada à empreiteira ou construtora. 

13. Acompanhamento: a seleção do profissional para acompanhamento da construção. 

14. Materiais: a aquisição dos materiais construtivos. 

15. Acompanhamento: o follow up de cada etapa construtiva. 

16. Fotografias: a criação de álbum de fotografias das etapas construtivas. 

17. Taxas: o pagamento das taxas cabíveis. 

18. Habite-se: a solicitação da Carta de Habitação. 

19. Averbação: o registro da obra no lote. 

20. Arquivamento: o cuidado no arquivamento do banco de dados. 

 

Consultorias. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 tipos de consultorias, adjacen-

tes e complementares ao tema da edificação saudável: 

01.  Consultoria de aprovação de projeto arquitetônico em condomínio fechado. 

02.  Consultoria de condomínio por fração ideal. 

03.  Consultoria de conforto ambiental. 

04.  Consultoria de construção inteligente. 

05.  Consultoria de Design de Interior. 

06.  Consultoria de etapas construtivas. 

07.  Consultoria de financiamento. 

08.  Consultoria de impostos e taxas. 

09.  Consultoria de laudos técnicos de patologias construtivas. 

10.  Consultoria de manutenção. 

11.  Consultoria de mutirão construtivo. 

12.  Consultoria de regularização de obra. 

13.  Consultoria de renovação e restauração. 

14.  Consultoria financeira. 

15.  Consultoria paisagística. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a edificação saudável, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Autarticulação  comportamental  homeostática:  Autocoerenciologia;  Homeostá-

tico. 

03.  Base  intrafísica:  Projeciologia;  Neutro. 

04.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Código  pessoal  de  parassegurança:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Dia  do  detalhe:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

07.  Edificação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 
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08.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Policonsultoria:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Teoria  dos  7  cês:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

 

A  SUSTENTABILIDADE  ENERGÉTICA  DO  PROFISSIONAL  

RESPONSÁVEL  TÉCNICO,  INTERATUANDO  EM  EDIFICA-
ÇÕES  SAUDÁVEIS,  PROMOVE  A  INTEGRAÇÃO  DAS  EQUI-
PES  DE  TRABALHO  E  FACILITA  ACABATIVA  HARMÔNICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pensou em construir a própria edificação saudá-

vel? Está disposto a qualificá-la ainda mais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bueno, Mariano; O Grande Livro da Casa Saudável (El Gran Libro de la Casa Sana); trad. José Luiz da 

Silva; 280 p.; 4 seções; 18 caps.; 37 enus.; 2 fotos; 165 ilus.; 10 tabs.; 206 refs.; 23 x 17 cm; br.; Roca; São Paulo, SP; 
1995; páginas 83 a 160. 

2.  Freitas, Juarez; Sustentabilidade: Direito ao Futuro; revisor Marcelo Belico; 346 p.; 10 caps.; 1 E-mail; 

38 enus.; 1 microbiografia; 1 website; 452 refs.; 23 x 17 cm; br.; 2ª Ed.; Editora Fórum; Belo Horizonte, MG; 2012; 
páginas 147 a 153. 

3.  Portella, Mônica; Estratégias de THS: Treinamento em Habilidades Sociais; pref. Paula Fortuna; & Va-

nessa Karan; revisora Hebe Goldfeld; 254 p.; 6 caps.; 43 enus.; 2 gráfs.; 12 ilus.; 27 tabs.; 166 refs.; 21 x 14 cm; br.; 
Centro de Psicologia Aplicada e Formação do Rio de Janeiro (CPAF); Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 49 a 74. 

4.  Idem; Teoria da Potencialização da Qualidade de Vida: Propostas e Técnicas da Psicologia Positiva; 

revisoras Ivia Machado; & Hebe Goldfeld; 302 p.; 9 caps.; 64 enus.; 75 ilus.; 55 tabs.; 99 refs.; 3 anexos; 21 x 14 cm; br.; 
Centro de Psicologia Aplicada e Formação do Rio de Janeiro (CPAF); Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 87 a 96. 

5.  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 web-

sites; 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 129. 

 

F. M. C. 
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EDI TARES 
( C O N S C I E N C I O C E N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A EDITARES – Associação Internacional EDITARES – é a Instituição 

Conscienciocêntrica (IC), científica, educacional, apolítico-partidária, sem fins de lucro, indepen-

dente e universalista, especializada na edição de obras tarísticas (livros, jornais, revistas, DVDs, 

e-books) de divulgação da Ciência Conscienciologia e respectivas especialidades, fundada por 

pesquisadores-voluntários, em 23 de outubro de 2004. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo editor vem do idioma Latim, editor, “o que gera, produz; o que 

causa”. Apareceu no Século XIX. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade 

de trabalho imposto a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma 

mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es provém do idioma Latim, 

ex, “movimento para fora; transformação”. O termo claro procede também do idioma Latim, cla-

rus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento vem do mesmo 

idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento 

surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Editora da Conscienciologia. 2.  Editora da tarefa do esclarecimento. 

3.  Editora das gescons conscienciológicas. 

Neologia. A sigla EDITARES e as duas expressões compostas EDITARES iniciante  

e EDITARES madura são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia. 

Antonimologia: 1.  Editora convencional. 2.  Editora do segundo setor. 3.  Livraria.  

4.  Gráfica. 

Estrangeirismologia: o ghostwriter cosmoético; a publicação on-demand; o pen card da 

EDITARES; o parecer via Skype com o autorando ou autoranda; o International Standard Book 

Number (ISBN); o copydesk; o kit de demonstração de livros da EDITARES. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à publicação de obras conscienciológicas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – EDITARES: 

publicadora gesconológica. 

Coloquialismo. Eis 3 expressões coloquiais relativas ao tema: – É de tares que o mundo 

precisa. O seu livro reurbaniza o Mundo. Cadê o seu livro? 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da publicação de gescons; o holopensene pessoal 

da escrita; os grafopensenes mentaissomáticos; a grafopensenidade mentalsomática; os bibliopen-

senes; a bibliopensenidade; o holopensene conscienciográfico. 

 

Fatologia: a EDITARES; a publicação de obras das especialidades da Conscienciologia;  

a linha editorial; a gescon grafopensênica mentalsomática; a gescon tarística; a editora sem fins 

de lucro; a entrega dos originais; a transparência no parecer da obra; o parecerista especialista no 

tema da obra; a cessão dos direitos patrimoniais dos autores da Conscienciologia à EDITARES;  

o sistema de autossustentabilidade da EDITARES; as doações ao Fundo Editorial da EDITARES; 

a revisão de confor; a revisão de língua portuguesa; o contato com os autores e autorandos; o bu-

rilamento nas idas e vindas da obra; os estilos de publicações; as categorias de publicações;  

o amadurecimento da obra; as recins dos autorandos; o serviço de preceptoria aos autorandos;  

o projeto gráfico da obra; a elaboração dos índices; a ficha catalográfica; o detalhismo da página 

4 dos livros em geral; a escolha da gráfica; a aprovação do orçamento; o projeto da capa; a elabo-

ração do texto da capa, contracapa e orelhas; o cronograma da obra na gráfica; o acompanhamen-
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to da impressão da obra; a prova digital da capa; a prova heliográfica de miolo; o lançamento do 

livro; os debates das obras da Conscienciologia no Círculo Mentalsomático; o discurso do(a) neo-

autor(a); o mimo mentalsomático; a caneta do(a) autor(a); as estratégias de divulgação do livro;  

a campanha promocional Complete sua Biblioteca da Conscienciologia; a entrega dos prêmios da 

campanha; os brindes da EDITARES; o talk-show com o(a) autor(a) nas livrarias; o programa de 

itinerância dos autores; o curso-livro; a distribuição e venda do livro em redes de livrarias; o lan-

çamento do livro nas livrarias das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a associação à Câmara 

Brasileira do Livro (CBL); o mercado editorial; a parceria e o apoio das ICs da Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) na participação de feiras internacionais de 

livros; o lançamento de livros na Bienal Internacional do Livro; a participação na Feira de 

Frankfurt; a doação de livros para as ICs; a doação de livros para bibliotecas públicas; a venda de 

livros pela livraria virtual; a gôndola de livros da EDITARES; a segunda edição da obra revisada 

e ampliada; a tradução do livro em outros idiomas; a internacionalização da EDITARES; a pri-

meira década da EDITARES; a linha do tempo da EDITARES; a parceria da EDITARES com  

a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON) na qualificação autoral; 

as pontoações da EDITARES; o controle do estoque de livros; o catálogo de livros da EDITA-

RES; as reuniões semanais da equipe de voluntários da EDITARES; o social da equipe de volun-

tários da EDITARES; a interassistência do(a) autor(a) a partir da publicação de obras conscien-

ciológicas; o resgate do intermissivista a partir da leitura da obra conscienciológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética parapsíquica específica da publicação em produção; o amparo extrafísico de função da pro-

dução editorial; o desassédio mentalsomático; o parapsiquismo intelectual; as inspirações nas re-

visões para encontrar erros e omissões; a tenepes da EDITARES; a reurbanização extrafísica  

a partir da obra conscienciológica distribuída e lida em diversas partes do Planeta; o autorreveza-

mento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo especialidade da IC–paraidentidade interassistencial;  

o sinergismo promovido pelo amparo extrafísico de função nos empreendimentos interassistenci-

ais; o sinergismo editor-autorando; o sinergismo tarístico teática-verbação-confor. 

Principiologia: o princípio de toda obra ter cunho autobiográfico; o princípio do mega-

foco conscienciográfico; o princípio organizador dos saberes; o princípio da descrença (PD) 

grafado nas publicações conscienciológicas; o princípio da inalienabilidade do direito autoral;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio “nada substitui o esfor o pessoal”;  

o princípio da responsabilidade interconsciencial; o princípio da interassistencialidade conscien-

cial. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) orientando as decisões editoriais. 

Teoriologia: a teoria da grafoassistência; a teoria e a prática da interassistência cons-

ciencial; a teoria da comunicação escrita; as teorias conscienciológicas; as teorias da editora-

ção; as teorias da composição do livro; a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência do 

autorado. 

Tecnologia: as técnicas diplomáticas usadas na devolutiva do parecer editorial; as técni-

cas argumentativas; a técnica da impactoterapia cosmoética; a técnica do morde e assopra;  

a técnica etológica do salto baixo; a técnica de identificar o sentido geral do texto; a técnica do 

entrelinhamento lógico; as técnicas de revisão textual; a técnica da segunda redação; as técnicas 

editoriais; a técnica de editoração eletrônica; a técnica do detalhismo permeando todas as etapas 

da produção editorial; as técnicas profiláticas aplicadas à logística da produção editorial. 

Voluntariologia: as equipes de voluntários técnicos da EDITARES; o voluntariado na 

UNIESCON; os voluntários pareceristas, preceptores e revisores de futuras gescons; os voluntá-

rios autores da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Consciencio-

centrologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório consciencioló-

gico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível 

dos Pré-Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciolo-

gia; o Colégio Invisível dos Editores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Revisores da 

Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia. 

Efeitologia: o efeito das heterocríticas na qualificação das gescons; os efeitos nocivos 

das omissões deficitárias; os efeitos decisivos da intencionalidade do autor na qualidade da 

obra; os efeitos de gafes e erros publicados comprometendo autores, revisores e editores; os efei-

tos das múltiplas revisões na qualificação da interassistencialidade textual; o efeito do autoposi-

cionamento na publicação do primeiro livro; os efeitos gratificantes e evolutivos da publicação 

de gescons; o efeito halo da grafopensenidade publicada; os efeitos imediatos e mediatos da pu-

blicação de obra tarística. 

Neossinapsologia: as neoideias geradoras de neossinapses nos envolvidos na produção 

editorial. 

Ciclologia: o ciclo argumentações-discussões-consensos; o ciclo de revisões até o texto 

atingir a maturidade; o ciclo de produção editorial; o ciclo editora-gráfica-distribuidora-livra-

ria-biblioteca. 

Enumerologia: o parecer; a preceptoria; a revisão; a diagramação; a elaboração da capa; 

a impressão gráfica; a distribuição. O tipo de papel; a ficha catalográfica; o ISBN; o orçamento da 

gráfica; a boneca do miolo; a prova da capa; o lançamento do livro. 

Binomiologia: o binômio autor-editor; o binômio autorganização-autorado; o binômio 

priorização-autorado; o binômio obra redigida–obra publicada; o binômio autocrítica-heterocrí-

tica; o binômio admiração-discordância; o binômio abertismo-assistencialidade; o binômio in-

tercompreensão-intercolaboração; o binômio conteúdo-forma; o binômio coesão textual–coerên-

cia textual; o binômio empenho grupal–saldo evolutivo; o binômio metas–indicadores evolutivos; 

o binômio cronograma-fluxograma; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; 

o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o binômio livro libertário–maxiproéxis. 

Interaciologia: a interação elementos textuais positivos–elementos textuais negativos na 

composição do parecer técnico editorial; a interação autor-preceptor; a interação capa-miolo;  

a qualidade da interação autor-editor-revisor no resultado final da gescon; a interação autor-lei-

tor; a interação gescon–público leitor; a interação publicação da gescon–itinerâncias do autor. 

Crescendologia: o crescendo autorando assistido–autor assistente; o crescendo erro- 

-correção; o crescendo esforço braçal–esforço intelectual; o crescendo do refinamento estilístico 

nas obras publicadas pelo autor dedicado; o crescendo caracteres–palavras–sentenças–parágra-

fos–tópicos–capítulos–seções–volumes–obra completa; o crescendo informação arquivada–infor-

mação partilhada. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio inter-

compreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio palavra certa–contexto adequado–es-

clarecimento eficaz; o trinômio saber ouvir–saber discernir–saber intervir; o trinômio priorida-

de-desafio-autossuperação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer aplicado às tarefas de pro-

dução editorial. 

Polinomiologia: o polinônio saberes-habilidades-competências-especializações; o poli-

nômio curso-artigo-verbete-livro conscienciológico. 

Antagonismologia: o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária; o anta-

gonismo crítica construtiva / crítica assediadora; o antagonismo completismo / incompletismo 

autoral; o antagonismo escritor engavetador / escritor publicador; o antagonismo obra intencio-

nada / obra publicada; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo profissiona-
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lismo / amadorismo; o antagonismo publicação tarística / publicação taconística; o antagonismo 

edição gratuita / edição comercial. 

Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias; o paradoxo 

bestseller superficial–low seller esclarecedor; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico 

universal; o paradoxo de a invisibilidade do editor poder ser indicativo da qualidade do trabalho 

editorial. 

Politicologia: a política editorial da EDITARES; a política de cessão dos direitos patri-

moniais da obra; a política do autorado conscienciológico; a política de doação de livros da EDI-

TARES. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade evolutiva; a lei do maior esforço intelectual 

no aprimoramento das publicações conscienciográficas; a lei do direito autoral. 

Filiologia: a bibliofilia; a leiturofilia; a escriptofilia; a conscienciografofilia; a revisiofi-

lia; a gesconofilia; a comunicofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a grafofobia. 

Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome da baixa autestima 

intelectual; a síndrome da insegurança; a síndrome da procrastinação; a síndrome da despriori-

zação gesconológica; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa abortando as revisões de-

talhistas antes da edição; a síndrome do primeiro livro; a síndrome do segundo livro. 

Maniologia: a acribomania; a apriorismomania; a megalomania; a mania de perfeição. 

Mitologia: o mito de a escrita do livro ser algo inatingível; o mito do livro nascido 

pronto; o mito do livro pronto quando entregue à editora; o mito do livro pronto quando aprova-

do na editora. 

Holotecologia: a conscienciografoteca; a grafopensenoteca; a administroteca; a comuni-

coteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Comunicologia; a Conscienciografo-

logia; a Grafopensenologia; a Gesconologia; a Estilisticologia; a Conformática; a Leiturologia;  

a Desassediologia; a Argumentologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Experimentolo-

gia; a Voluntariologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o editor; o parecerista; o revisor; o preceptor;  

o diagramador; o capista; o leitor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a editora; a parecerista; a revisora; a precepto-

ra; a diagramadora; a capista; a leitora. 
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Hominologia: o Homo sapiens editor; o Homo sapiens revisor; o Homo sapiens auctor; 

o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens lector; o Homo sapiens gra-

phicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: EDITARES iniciante = o primeiro ano de funcionamento da IC e da for-

mação da equipe de voluntários; EDITARES madura = a primeira década de consolidação da IC  

e do trabalho da equipe de voluntários atuantes.  

 

Culturologia: a cultura da publicação de livros tarísticos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a EDITARES, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Atendimento  conscienciográfico:  Conscienciografologia;  Neutro. 

02.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Coautoria  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

05.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

06.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Edição  conscienciográfica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

11.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

12.  Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

15.  Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

 

A  EDITARES  CONTRIBUI  PARA  A  REURBANIZAÇÃO  

EXTRAFÍSICA  PLANETÁRIA,  A  PARTIR  DA  PUBLICAÇÃO,  
DISTRIBUIÇÃO,  VENDA,  DOAÇÃO  E  PROMOÇÃO  DAS  

GESCONS  DOS  AUTORES  DA  CONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já entregou os originais de obra conscienciológi-

ca às equipes técnicas da EDITARES? Quantas gescons pretende escrever e publicar na atual vida 

intrafísica?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica; pref. Conselho Interna-

cional de Neologia (CINEO); revisoras Karina Thomaz; & Márcia Abrantes; 188 p.; 2 seções; 6 caps.; 10 abrevs.; 18  
E-mails; 38 enus.; 11 infográficos; 17 perguntas; 17 respostas; 2 vocabulários de novos termos de acordo ortográfico  

e neologismos da Conscienciologia discordantes do Português corrente; 16 websites; glos. 2.157 termos; 11 infográficos; 

14 refs.; 2 anexos; 21,5 x 14,5 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional EDITARES; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas  
1 a 188. 
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2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 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 

492, 586 e 587. 

3.  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.;  
2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2002; páginas 1 a 260. 

 

S. T. 
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E D U C A Ç Ã O    A M B I E N T A L  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A educação ambiental é ato ou efeito da aplicação de métodos próprios pa-

ra assegurar a aprendizagem sistêmica envolvendo conhecimentos, habilidades, posturas e com-

portamentos responsáveis na convivência sustentável, socialmente justa e economicamente viável 

com o ambiente planetário. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo educação deriva do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nu-

trir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; ins-

truir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo ambiente procede do mesmo idioma Latim, 

ambiens, particípio presente de ambire, “andar ao redor; cercar; rodear”. Surgiu no Século XVII. 

A palavra ambiental apareceu em 1975. 

Sinonimologia: 1.  Ecoeducação; Ecopedagogia. 2.  Reciclagem ambiental. 3.  Mudança 

de hábitos ecológicos. 4.  Profilaxia ambiental. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo ambiente: 

ambiência; ambientação; ambientada; ambientado; ambientador; ambientadora; ambiental; am-

bientalismo; ambientalista; ambientalística; ambientalístico; ambientar; ambientável; ambien-

tex; antiambiente; desambientação; desambientada; desambientado; desambientador; desambi-

entadora; desambientante; desambientar; desambientável; microambiente; parambiente; socio-

ambiente. 

Neologia. As duas expressões compostas educação ambiental mínima e educação am-

biental máxima são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Antieducação ecológica; deseducação ambiental. 2.  Pseudopedago-

gia. 3.  Psicopedagogia. 4.  Holopensene energético patológico; lixo energético. 5.  Antievolução. 

Estrangeirismologia: o rapport ambiental; o Administrarium competente; as good  

manners; o Zeitgeist do ecologicamente correto; o esprit de corps; o tour de force; a ecological 

society organizada; a open mind em prol do bem-estar planetário. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da reeducação quanto  

à organização ambiental cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Busquemos 

novas soluções. Reeducação: solução necessária. 

Coloquiologia: – Uma andorinha só, não faz verão. Pensar globalmente e agir local-

mente. 

Citaciologia: – Educação, um tesouro a descobrir (UNESCO, 1996). 

Proverbiologia. Eis provérbio latino relacionado ao assunto: – Bis discit qui docet 

(Quem ensina, aprende duas vezes). Lucio Annaeus Sêneca (4 a.e.c.–65 e.c). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Educação Ambiental; o holopensene pessoal in-

fluenciado pelo holopensene ambiental; o holopensene grupal junto à Natureza; os cosmopense-

nes; a cosmopensenidade; os fitopensenes; a fitopensendade; a convergência dos materpensenes 

ecológicos; o holopensene grupocármico; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopen-

senidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;  

a força do holopensene grupal; a melhoria contínua do holopensene social. 

 

Fatologia: a educação ambiental; o fato da amenidade da paisagem natural tranquilizar  

o homem moderno; a influência do ambiente no comportamento; o estudo da biodiversidade em 
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revolução; o acerto ambiental; a reciclagem ambiental; o pensamento consciente hoje, para colher 

frutos amanhã; a educação de qualidade hoje garantindo o mundo melhor para as próximas ge-

rações; a ecopedagogia com abordagem curricular; a reeducação ambiental; a criação de discipli-

na e cultura específica da sustentabilidade nas escolas; a lei 9.795 de 27 de abril de 1999, dispon-

do sobre a educação ambiental e instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental; as alte-

rações no currículo do curso de Ciências; a formação da Sociedade Fraterna; a meta factível gru-

pal; o desenvolvimento da inteligência evolutiva (IE) no âmbito socioambiental; a atenção dire-

cionada à educação; a construção de novos conhecimentos; a busca de maiores informações; a in-

formatização eficaz; o projeto Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional (2011); o Ano Interna-

cional da Biodiversidade (2010); o Ano Internacional das Florestas (2011); o pedido de socorro 

do planeta;a perda da qualidade de vida em decorrência da degradação ambiental; a corrupção 

ambiental no Brasil; a multinacional vendedora de agrotóxicos utilizando o marketing de empresa 

dedicada à Agricultura; o crescente e visível consumo irracional dos bens materiais; o hiperconsu-

mismo; o esgotamento dos recursos não renováveis, principalmente nos países industrializados, 

levando a humanidade ao colapso; a responsabilidade pela conservação dos ecossistemas; a ur-

gência no controle do aquecimento global; a Ecovila sendo modelo de assentamento humano 

sustentável; a Ecoescola como modelo de educação ambiental; a saúde interconsciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mobilização bá-

sica de energia (MBE); a sinalética energética e parapsíquica em desenvolvimento; as projeções 

assistenciais; a autossuficiência energética; a reurbanização extrafísica (reurbex); o aporte ener-

gético da Central Extrafísica de Energia (CEE); as oportunidades interassistenciais; o apoio dos 

amparadores técnicos de função; a prática diária da tenepes; a desassedialidade ambiental; a re-

cuperação de cons magnos; a maxiproéxis grupal dos intermissivistas vislumbrando a educação 

ambiental. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata; 

o sinergismo interconsciencial harmônico. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade global; o princípio da percepção 

ambiental; o princípio cosmoético de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio da evo-

lução consciencial em grupo; o princípio da megafraternidade; os princípios para o Programa 

Internacional de Educação Ambiental. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens reurbanisatus. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as paratécnicas de segurança ambiental; a técnica 

da docência conscienciológica; a técnica da tenepes; a técnica do Cosmograma; a técnica da 

convivialidade cosmoética; a técnica da reciclagem existencial (recéxis). 

Voluntariologia: o voluntariado das ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Ecolo-

gistas. 

Efeitologia: o efeito da orientação ambiental na qualidade da vida; os efeitos evolutivos 

do exemplarismo cosmoético. 

Neossinapsologia: o foco na educação ambiental gerando neossinapses interassisten-

ciais. 

Ciclologia: o ciclo ambiental renovador; o ciclo de acontecimentos-comportamentos- 

-atitudes; o ciclo de reeducação das condutas grupais; o ciclo evolutivo vida vegetal–vida zooló-

gica–vida humana; o ciclo de construção de novos modelos educativos; o ciclo (assistencial) as-

sim–exteriorização energética–desassim; o ciclo (evolutivo, energético, interassistencial) EV–te-

nepes–ofiex pessoal. 
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Enumerologia: a educação verde; a era do verde; a consumidor verde; o gerente verde; 

o marketing verde; a produção verde; a logística verde. 

Binomiologia: o binômio reciclagem–educação ambiental; o binômio ação-reação; o bi-

nômio ser-estar; o binômio saberes-sabores; o binômio interassistencial assistido-assistente. 

Crescendologia: o crescendo do acúmulo energético sadio qualificando o holopensene 

pessoal e ambiental; o crescendo educação ambiental–colaboração mútua–solidariedade produ-

tiva; o crescendo interassistencial egocarma–grupocarma–policarma. 

Trinomiologia: o trinômio cognição ambiental–domínio ambiental–segurança ambien-

tal; o trinômio ambiente-pesquisa-ensino; o trinômio trabalho–desenvolvimento–sustentação am-

biental; o trinômio reeducação-tecnologia-ciência; o trinômio empenho-coragem-criatividade;  

o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio equilíbrio-si-

nergismo-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio conviver-aprender-reaprender-reeducar-retificar; o poli-

nômio ser-qualificar-fazer-comunicar. 

Antagonismologia: o antagonismo democracia plena / falso socialismo; o antagonismo 

solidariedade benéfica / solidariedade maligna; o antagonismo educação ambiental / poder des-

trutível; o antagonismo consumo consciente / consumo inconsciente. 

Politicologia: a conscienciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocra-

cia; a democracia direta; a evoluciocracia; a meritocracia; as políticas sociais econômicas, ecoló-

gicas e harmônicas. 

Legislogia: a lei da boa convivência ambiental; a lei do maior esforço evolutivo; as leis 

da Cosmoeticologia. 

Filiologia: a ecofilia; a fitofilia; a conviviofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a proexofilia; 

a assistenciofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a síndrome do avestruzismo; a síndrome da mesmice; a síndrome da 

pressa tornando a consciência e o grupo vulneráveis devido aos posicionamentos inadequados. 

Maniologia: a consumomania; a megalomania; a egomania; a riscomania; a interiorose-

mania; a murismomania; a bibliomania. 

Holotecologia: a consciencioteca; a socioteca; a culturoteca; a convivioteca; a diploma-

cioteca; a grupocarmoteca; a evolucioteca; a sincronoteca; a cosmoeticoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Bioenergologia; a Ecopedagogia; a Ecologia; 

a Conviviologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; 

a Intercompreensiologia; a Tenepessologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consréu ressomada. 

 

Masculinologia: o sociólogo; o assistente social; o tocador de obra; o empreendedor;  

o pesquisador; o cognopolita; o voluntário; o administrador de ideias de ponta; o conscienciólogo; 

o conviviólogo; o atacadista consciencial; o tenepessista; o duplista; o ecopedagogo; o educador 

ambiental; o tertuliano; o verbetógrafo; o evoluciente; o amparador de função; o ofiexista; o ata-

cadista consciencial; o guia líder; o cidadão politizado; o governante; o político; o líder comunitá-

rio; o reeducador; o reeducando; o cidadão educado; o intermissivista. 

 

Femininologia: a socióloga; a assistente social; a tocadora de obra; a empreendedora;  

a pesquisadora; a cognopolita; a voluntária; a administradora de ideas de ponta; a conscien-

cióloga; a convivióloga; a atacadista consciencial; a tenepessista; a duplista; a ecopedagoga;  

a educadora ambiental; a tertuliana; a verbetógrafa; a evoluciente; a amparadora de função;  

a ofiexista; a atacadista consciencial; a guia líder; a cidadã politizada; a governante; a política;  

a líder comunitária; a reeducadora; a reeducanda; a cidadã educada; a intermissivista. 
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Hominologia: o Homo sapiens ecologicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens interassis-

tentialis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens aequilibratus; 

o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens orientatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação ambiental mínima = a Higiene Autopensênica; educação am-

biental máxima = a teática da tares ecopedagógica. 

 

Culturologia: o intercâmbio cultural; a cultura da produtividade; a cultura da harmo-

nia conviviológica; a cultura científica; a cultura conscienciológica; a cultura proexológica;  

a cultura da Cosmovisiologia; a cultura da paz ambiental. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

25 situações, atitudes e posicionamentos promotores da educação ambiental no planeta: 

01.  Administração: administrar projetos de educação ambiental com objetivos cosmo- 

éticos. 

02.  Água: preservar a qualidade e o uso da água para a sobrevivência do planeta. 

03.  Alimentação: optar pelo consumo de alimentos orgânicos, evitando o fast food. 

04.  Autoconsciência: ter atitudes simples de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, 

avançadas no cotidiano. 

05.  Carona: optar pelo transporte coletivo em atitude econômica e interassistencial mi-

nimizadora dos efeitos de gases poluentes. 

06.  Coerência: realizar o teste da reeducação evolutiva com reflexão crítica da vida in-

trafísica multidimensional. 

07.  Conservação: criar condições para manutenção e conservação da Natureza. 

08.  Economia: incentivar o consumo consciente. 

09.  Emergência: promover ações emergenciais preventivas diante da fragilidade real  

do planeta. 

10.  Energia: absorver sadiamente as energias (hidro, geo, fito, aero, zoo) imanentes. 

11.  Evolução: investir na evolução cosmoética das espécies. 

12.  Fraternismo: tratar a todos com fraternismo a partir da convivência pacífica, inter-

assistencial. 

13.  Interassistência: proteger, amparar, acolher, orientar e encaminhar as gerações fu-

turas. 

14.  Locomoção: andar a pé quando a distância e o tempo disponível permitirem. 

15.  Mudança: mudar hábitos e paradigmas em prol da transformação do holopensene 

planetário. 

16.  Paz: envolver o Planeta Terra e todas as consciências com energias pacificadoras. 

17.  Perseverança: persistir na implantação dos projetos ambientais. 

18.  Qualidade: propagar a qualidade de vida multidimensional. 

19.  Reciclagem: comprar produtos com embalagens retornáveis. 

20.  Resíduos: utilizar materiais recicláveis. 

21.  Responsabilidade: ter atitudes cosmoéticas com todos os seres expandindo o holo-

pensene da responsabilidade planetária. 

22.  Reurbanização: enfrentar os desafios globais da interassistência às consréus. 

23.  Sustentabilidade: ajudar a formar educadores para transmitir ideias autossusten-

táveis. 

24.  Tares: esclarecer a partir do autexemplo ecológico. 

25.  Zooconviviologia: ortoconviver com os animais subumanos. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a educação ambiental, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

04.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

12.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  bloco  tridisciplinar:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

A  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL,  A  PARTIR  DA  INTELIGÊNCIA  

EVOLUTIVA,  PROMOVE  A  PRESERVAÇÃO  DO  ECOSSISTE-
MA,  O  REEQUILÍBRIO  PLANETÁRIO,  A  CONVIVIALIDADE  

SADIA  ENTRE  AS  ESPÉCIES  E  A  VALORIZAÇÃO  DA  VIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui consciência ambiental educativa? Em es-

cala de 1 a 5, você se situa em qual nível quanto ao cumprimento desta responsabilidade? 

 
Bibliografia  Específica: 
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notas; 23 X 16 cm; br.; Nobel; São Paulo, SP; 2001; páginas 13, 73, 129, 131, 169, 170, 173, 180, 187, 203 e 206. 

02.  Epstein, Isaac; Divulgação Científica: 96 Verbetes; 146 p.; 96 caps.; 1 mapa; 23 x 15,5 cm; br.; Pontes 
Editores; Campinas, SP; 2002; páginas 116, 119, 120 e 248 a 266. 

04.  Mente&Cérebro; Ecologicamente Corretos; Artigo; Revista; Mensário; Ed. 161; São Paulo, SP; 2006; 
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03.  Idem; Entre a Aventura e o Descanso; Artigo; Revista; Mensário; Ed. 143; São Paulo, SP; 2004; páginas 

38 e 39. 

05.  Idem; O Caso Hanna H.; Artigo; Revista; Mensário; Ed. 140; São Paulo, SP; 2004; páginas 100 e 117. 
06.  Morin, Edgar; A Cabeça Bem-Feita; 128 p.; 9 caps.; 1 índice; 1 sinopse; 2 anexos; 17 x 24 cm; enc.; BCD 

União de Editoras; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 70 a 73 e 118. 
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e 244 a 287. 
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Alegre, RS; 2005; página 212. 

09.  Idem; Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro (Les Sept Savoirs Nécessaires à L’Éducation 

Du Futur); revisor técnico Edgard de Assis Carvalho; trad. Jeanne Sawaya; & Catarina Eleonora F. da Silva; 102  
p.; VII caps.; 1 enu.; 26 notas; 23 x 16 cm; br; 2ª Ed.; Cortez; São Paulo, SP; 2011; páginas 19, 33, 43, 55, 69, 81 e 93. 

10.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 24 seções; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.;  

5 índices; 3 infografias; 240 sinopses; 36 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 In-

ternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 839, 840 e 922. 
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11.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangei-

rismos; 102 filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 
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Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 61, 407, 467 a 469 e 548. 

 

A. Q. 
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E D U C A Ç Ã O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A    A    D I S T Â N C I A  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A educação conscienciológica a distância é o curso ou programa tarístico 

oferecido nas modalidades online, gravado ou semipresencial ministrado por docente(s) conscien-

ciólogo(s), homem ou mulher, a partir de local remoto, promovido pelas Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo educação vem do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de 

nutrir; cultura; cultivo”. Surgiu no Século XVII. A palavra consciência deriva 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”. Apareceu no Século 

XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; arte; tratado; 

exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O sufixo ico, ica vem do idioma Latim, icus, 

e este do idioma Grego, ikós, e, com noção de “participação; referência; pertinência”, é formador 

de adjetivos; o termo distância provém do idioma Latim, distanciae, “afastamento”. Surgiu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 1.  EaD conscienciológica. 2.  Atividade paradidática conscienciológica 

virtual. 3.  Curso conscienciológico em ambiente de aula virtual. 4.  Tarefa do esclarecimento  

a distância. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo distância: 

autodistanciamento; distada; distado; distal; distanciação; distanciada; distanciado; distancia-

dor; distanciadora; distanciamento; distanciante; distanciar; distanciável; distanciômetro; dis-

tante; distar; equidistada; equidistado; equidistância; equidistante; equidistar. 

Neologia. As 3 expressões compostas educação conscienciológica a distância, educação 

conscienciológica a distância stricto sensu e educação conscienciológica a distância lato sensu 

são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Curso conscienciológico presencial. 2.  Atividade paradidática cons-

cienciológica presencial. 

Estrangeirismologia: o learning a distância; o compartilhamento do know-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tecnicidade parapedagógica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupal da expansão da Conscienciologia no Planeta; o ho-

lopensene grupal da expansão da Enciclopédia da Conscienciologia; os evoluciopensenses;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene da Consciencio-

metria e da harmonização intraconsciencial; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ma-

terpensenes específicos; o holopensene da transparência; o holopensene grupal da propagação das 

experiências da projetabilidade lúcida; o holopensene da erudição; o holopensene grupal do reali-

nhamento da proéxis; o holopensene doméstico transformado em pensene de autopesquisa; o holo-

pensene do autoconhecimento amplo e profundo. 

 

Fatologia: a educação conscienciológica a distância; os cursos a distância nas diferentes 

especialidades conscienciológicas; os cursos online; as consignas do curso; os critérios de segu-

rança; as otimizações para os alunos e alunas; o manual de procedimentos práticos dos cursos  

a distância atendendo professores, suporte técnico e suporte online; o login; a senha; o e-mail;  

o Skype; as redes de comunicação; o ambiente virtual; a navegação no sistema; as aulas ao vivo; 

as aulas gravadas; o atendimento a distância; o apoio da monitoria; o acervo eletrônico; as video-
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conferências; a propagação das verpons, neologismos, técnicas e paratécnicas; o laptop qual fer-

ramenta de ensino e aprendizagem; a Internet aproximando pessoas com interesses afins; a opor-

tunidade de aprendizado a distância; a potencialidade dos cursos a distância; as aulas virtuais 

rompendo as fronteiras físicas da sala de aula; a itinerância virtual; a experiência e exemplarismo 

dos docentes em sala de aula virtual; a participação da turma; a comunicação e interatividade  

a distância entre professores e alunos; as aulas ministradas a partir do horário de Brasília; a ade-

quação aos horários dos cursos pelos alunos e alunas residentes fora do Brasil; o horário de verão 

brasileiro impondo reajustes no turno dos participantes estrangeiros; a diversidade cultural dos 

participantes; a recexibilidade grupal da IC advinda da interassistencialidade sem fronteiras; as 

demandas crescentes da IC com a abertura dos limites parapedagógicos; a desdramatização da 

aplicação técnica do Conscienciograma alcançando os interessados além das fronteiras geográfi-

cas; a programação existencial entendida e vivenciada; a didática na instrução da projetabilidade 

lúcida sem fronteiras; o atendimento assistido aos discentes no ato da explicação da dúvida pelo 

docente; o estudo online sobre a tenepes; os estudos específicos acelerando a erudição; a respon-

sabilidade de cada qual em comunicar algo para alguém; a prestação de serviço interassistencial; 

a prestação de serviço tarístico; a oportunidade de estudar, compreender, questionar e aplicar  

a teática da autopesquisa consciencial constante e ininterrupta. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na vivência da 

energometria a distância; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o acolhimento energético 

independente da proxêmica; a paraeducação infinita; a parapedagogia prática na educação a dis-

tância; o amparo extrafísico de função; as práticas energéticas levando autonomia e desenvolvi-

mento parapsíquico ao aluno virtual; a assim e a desassim autoconscientes; a autopredisposição às 

inspirações extrafísicas; o parambiente das salas de aula EaD ; as consciexes alunas não registra-

das na lista de presença; a parevocação e arremedo dos Cursos Intermissivos (CI) abrindo cami-

nho para as consciências lúcidas; o amparador extrafísico técnico assistindo a cada IC. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ensino-aprendizagem; o sinergismo fazer assistência–ser 

assistido; o sinergismo ensino multidimensional–ensino parapsíquico–ensino extrafísico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado a todo conhecimento; o princí-

pio interassistencial de o mais experiente ensinar ao menos experiente. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); as consignas do curso educação  

a distância conscienciológico inseridas ao código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática docentes. 

Tecnologia: as técnicas de assistência mentalsomática. 

Voluntariologia: o voluntariado docente nas ICs; o voluntariado conscienciológico  

a distância na monitoria dos cursos EaD. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da educação a distância; o efeito da aula recepcionada no ambien-

te do aluno; os efeitos da continuidade dos estudos. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas a partir dos cursos da Conscienciologia. 

Ciclologia: o ciclo interassistencial aprender-ensinar. 

Binomiologia: o binômio bom humor–irreverência sadia; o binômio especialismo-gene-

ralismo; o binômio conteúdo-forma; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; 

o binômio informação-autorreflexão. 

Interaciologia: a interação auteducação permanente–docência permanente; a interação 

autodidatismo permanente–autoqualificação crescente. 

Crescendologia: o crescendo aluno-verbetógrafo; o crescendo aluno–voluntário da 

Conscienciologia; o crescendo aluno–professor em Conscienciologia; o crescendo completismo 
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diário–completismo existencial (compléxis); o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo  

a partir da organização da grade de horário pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio participação-interação-integração. 

Polinomiologia: o polinômio ambiente virtual–monitoria–aluno–professor. 

Antagonismologia: o antagonismo tarefa do esclarecimento / lavagem cerebral; o anta-

gonismo bom humor / ironia; o antagonismo aula presencial / aula virtual. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ensino a distância aproximar as consciências. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a democracia do conhecimento. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à evolução; a lei do maior esforço aplicada  

a evitação da ausência em sala de aula virtual. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a leiturofilia;  

a paratecnopensenofilia; a recexofilia. 

Fobiologia: a superação da autopesquisofobia. 

Sindromologia: a prevenção da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a evitação da mania da procrastinação. 

Mitologia: a desconstrução do mito do ensino a distância não ser eficiente. 

Holotecologia: a pedagogoteca; a parapedagogoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca;  

a intelectoteca; a cognoteca; a determinoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Mentalsomatologia; a Infocomunicologia; 

a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Re-

cexologia; a Argumentologia; a Cogniciologia; a Comunicologia; a Informaciologia; a Interacio-

logia; a Parelencologia, a Pré-Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; o corpo docente; o corpo paradocente; o corpo discente; o corpo pa-

radiscente. 

 

Masculinologia: o aluno virtual; o monitor virtual; o monitor presencial; o infoaluno;  

o teletertuliano; o paratertuliano; o telealuno; o paratelealuno; o professor; o educador; o reeduca-

dor; o professor catalítico; o propagador de neoideias; o epicon lúcido; o estudante; o pesquisa-

dor; o semperaprendente. 

 

Femininologia: a aluna virtual; a monitora virtual; a monitora presencial; a infoaluna;  

a teletertuliana; a paratertuliana; a telealuna; a paratelealuna; a professora; a educadora; a reedu-

cadora; a professora catalítica; a propagadora de neoideias; a epicon lúcida; a estudante; a pesqui-

sadora; a semperaprendente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens 

parapaedagogus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens 

conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação conscienciológica a distância stricto sensu = a promovida pela 

IC voltada ao estudo, conhecimento, desenvolvimento e aplicação de única especialidade; educa-

ção conscienciológica a distância lato sensu = a das Tertúlias Conscienciológicas, o Curso de 

Longo Curso, sobre temas e especialidades diversificados (gratuita, diária e sem pré-requisitos). 

 

Culturologia: a Holoculturologia; a cultura da Infocomunicologia sem isolamentos. 
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Nomenclatura. Os termos “ensino a distância” e “educação a distância”, são distintos 

entre si. A expressão “ensino” está ligada à instrução, ao treinamento e à transmissão de informa-

ção, conteúdo, seja na forma de atividades com perguntas e respostas, textos, vídeos ou infográfi-

cos não proporcionando debates, tratando-se de processo individualizado. Enquanto o termo 

“educação” se refere ao aperfeiçoamento, conhecimento, prática e à valorização da experiência 

dos interessados sobre o tema proposto, a educação está voltada à interação entre os envolvidos, 

incentivando a discussão ideativa e a construção do conhecimento em conjunto. 

 

Convenções. As siglas também apresentam diferenças. EAD significa Educação Aberta 

a Distância e EaD atende tanto Educação a Distância, quanto Ensino a Distância. 

 

Pioneiros. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, na ordem cronológica, 6 Instituições 

Conscienciocêntricas pioneiras na transmissão de aula via Internet e os respectivos cursos regula-

res ministrados a distância, promovendo a participação democrática da minipeça lúcida, sempera-

prendente interessada nos estudos especializados sobre a consciência: 

1.  Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEA-

EC): Tertúlia Conscienciológica, atividade pioneira com a primeira transmissão online, em 6 de 

fevereiro de 2008. Atualmente ocorre em parceria com a Associação Internacional de Enciclope-

diologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS). 

2.  Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REA-

PRENDENTIA): PAE – Programa de Aceleração da Erudição, com apoio do CEAEC. A primei-

ra transmissão online ocorreu em 25 de janeiro de 2009. 

3.  Associação Internacional da Programação Existencial (APEX): Introdução à Proé-

xis. O primeiro curso transmitido online ocorreu em 2010. A IC oferece 5 cursos distintos a dis-

tância. 

4.  ENCYCLOSSAPIENS: Programa Verbetografia. A primeira turma EaD ocorreu 

em 22 de setembro de 2011. Este curso disponibiliza as modalidades a distância e semipresencial. 

5.  Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS): 

Curso Conscienciograma sem Drama. A primeira turma ocorreu em 2 de setembro de 2012. Em  

8 de junho de 2014, aconteceu a primeira transmissão do curso no idioma inglês. 

6.  Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC): CPAD – Curso 

de Projeciologia a distância. A primeira turma iniciou em 3 de março de 2014. 

 

Precedentes. As tertúlias online, curso pioneiro na transmissão via Internet, abriu prece-

dentes interassistenciais para outros cursos serem ministrados a distância, fomentando também a 

transmissão de diferentes atividades, a exemplo de congressos, debates, fóruns, interlocuções, jor-

nadas, simpósios. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a educação conscienciológica a distância, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

06.  Continuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 
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09.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Sociofilia  evolutiva:  Sociologia;  Neutro. 

14.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

15.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

OS  CURSOS  CONSCIENCIOLÓGICOS  A  DISTÂNCIA  LEVAM  

A  TARES  A  CONSCINS  E  CONSCIEXES  PARA  ALÉM  DAS  

FRONTEIRAS  FÍSICAS  DA  SALA  DE  AULA,  FAVORECENDO  

QUESTIONAMENTOS,  AUTORREFLEXÕES  E  RECICLAGENS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de algum curso conscienciológico 

online? Eles proporcionaram algum processo de autorrenovação evolutiva? De qual envergadura? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Ferraro, Cristiane & Arakaki, Kátia; Histórico das Tertúlias Conscienciológicas; Artigo; Conscientia; 
Revista; Trimestral; Vol. 16; N. 4; Ed. Especial; Seção: Artigo Original; 1 cronologia; 2 E-mails; 11 enus.; 34 refs.; Foz 

do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2012; páginas 355 a 373. 

 

N. M. 
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E D U C A Ç Ã O    D E    M E R C A D O  
( P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A educação de mercado é o ato ou efeito da aplicação de métodos próprios 

para transformar o conhecimento em produto mercantil, comprometendo as metodologias de en-

sino pelo sistema burocrático implementado, com intuito de atender, exclusivamente, os interes-

ses sócio-econômicos vigentes. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo educação deriva do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de 

nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; 

instruir; ensinar”. Surgiu no Século XVII. O termo mercado é proveniente do mesmo idioma La-

tim, mercatus, “mercado”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Educação mercantilista. 2.  Educação monetarista. 3.  Educação co-

mercial. 4.  Educação para consumo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 57 cognatos derivados do termo mercado: ex-

tramercado; hipermercado; merca; mercadeiro; mercadeja; mercadejada; mercadejado; merca-

dejador; mercadejadora; mercadejamento; mercadejante; mercadejar; mercadejo; mercadiza-

ção; mercadizada; mercadizado; mercadizar; mercadóloga; Mercadologia; mercadológica; mer-

cadológico; mercadologista; mercadólogo; mercadomania; mercador; mercadora; mercadoria; 

mercancia; mercanciada; mercanciado; mercanciante; mercanciar; mercante; mercantil; mer-

cantilagem; mercantilia; mercantilice; mercantilidade; mercantilismo; mercantilista; mercanti-

lística; mercantilístico; mercantilização; mercantilizada; mercantilizado; mercantilizante; mer-

cantilizar; mercantismo; mercar; mercatória; mercatório; mercatudo; mercável; merce; mércia; 

minimercado; supermercado. 

Neologia. As 3 expressões compostas educação de mercado, educação de mercado es-

colar e educação de mercado universitária são neologismos técnicos da Pedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Educação libertadora. 2.  Educação parapsíquica. 3.  Educação 

questionadora. 

Estrangeirismologia: o Zeitgeist da educação; a money society na educação; a influênci-

a da mentalidade do real job na educação; o curriculum vitae. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Pedagogiologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mercantili-

zação não, educação. Eduquemos pelo exemplarismo. 

Ortopensatologia: – “Educação. A educação, no holopensene da pesquisa, faz da pes-

soa vulgar um cidadão educado. A evolução consciencial, no holopensene do parapsiquismo, faz 

do cidadão educado um cidadão genial.” 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do mercantilismo; os holopensenes alienantes;  

a alienação pensênica; os acriticopensenes; a acriticopensenidade; os comunicopensenes; a comu-

nicopensenidade; os didacticopensenes; a didacticopensenidade; os hedonopensenes; a hedono-

pensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os vulgopensenes; a vulgopenseni-

dade; a dispersão pensênica; o holopensene dos cursinhos pré-vestibular; o holopensene da juven-

tude; o holopensene universitário, nem sempre mentalsomático. 

 

Fatologia: a educação de mercado; a educação populista; a fossilização do mentalsoma 

das consciências patrocinada pela educação profissionalizante; a ausência de profundidade nas 

abordagens dos professores; o estresse da sala de aula; o ansiosismo juvenil; a tensão pré-prova;  
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o “aulão” pré-prova; o conhecimento superficial exigido nos exames; os debates pós-prova entre 

os estudantes; os programas de monitoria; o Ministério da Educação e Cultura (MEC); o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM); os concursos públicos; a conduta repressora dos professores, 

pedagogos e inspetores escolares; o autoritarismo escolar; as chantagens emocionais dos educado-

res; o modelo rígido da educação; a intelectualidade baratrosférica; os cientistas artistas; as lava-

gens cerebrais; o plágio acadêmico; a verbação docente inibida pela didática padronizada; a auto-

cobrança na memorização do conteúdo; a valorização acrítica das artes e da literatura; a erudição 

mal aplicada; os pseudointelectuais; a vaidade acadêmica; o cultivo da rigidez do paradigma 

newtoniano-cartesiano nos projetos de iniciação científica; o descaso com a gramática; os erros 

ortográficos dos docentes; os estudantes rebeldes; o analfabetismo funcional; o professor turrão;  

a influência da ideologia política na sala de aula; a ausência de motivação dos estudantes; a po-

pularização da alfabetização pela disseminação das metodologias de ensino; a grade curricular; os 

trabalhos de conclusão de curso; a limitação da criatividade juvenil; a robéxis; o acesso das cons-

réus à alfabetização; o fechadismo consciencial enquanto consequência da educação de mercado; 

os desvios de proéxis. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; a dificuldade de rememoração do 

Curso Intermissivo (CI); os assediadores extrafísicos incitadores do porão consciencial; o bloque-

io dos chacras encefálicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo educação familiar–educação escolar; o sinergismo alie-

nação-mercantilização; o sinergismo do confor na transmissão do conhecimento; o sinergismo 

repressão escolar–tecnologias dispersivas; o sinergismo motivação-foco; o sinergismo turno es-

colar–dever de casa; o sinergismo lavagens cerebrais–porão consciencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pedagógi-

co; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio de errar para aprender;  

o princípio de questionar para conhecer. 

Teoriologia: a teoria da educação de mercado; a teoria do capitalismo; as teorias dos 

modelos de aprendizado; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da reurbanização extrafí-

sica (Reurbex); a teoria da recuperação de cons; a teoria do porão consciencial. 

Tecnologia: os aparatos tecnológicos usados enquanto ferramentas de fuga pelos estu-

dantes; o progresso nas tecnologias. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Parapedagogiologia  

e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); os voluntários da Associação Internacional de 

Ressomatologia e Evolução na Infância (EVOLUCIN); os voluntários da Associação Internacio-

nal de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Inve-

xologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colé-

gio Invisível da Ressomatologia. 

Efeitologia: o efeito da educação de mercado na motivação dos profissionais; o efeito 

das lavagens cerebrais no autoparapsiquismo; o efeito do estresse estudantil na autocognição;  

o efeito da reurbanização extrafísica na Pedagogia; o efeito intermissivo evidenciado na refuta-

ção às doutrinações sociais; o efeito do porão consciencial nos radicalismos juvenis; o efeito da 

globalização na educação de mercado; o efeito da educação de mercado nas posturas dos pais 

dentro de casa. 

Neossinapsologia: a dificuldade da formação de neossinapses sadias devido à imersão 

no holopensene da Socin. 

Ciclologia: o ciclo da rotina pedagógica. 

Enumerologia: o escolar; o vestibulando; o graduando; o pós-graduando; o mestrando; 

o doutorando; o pós-doutorando. A alfabetização; a leitura; o raciocínio lógico; a intelectualidade; 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9202 

o poliglotismo; a cultura; a maturidade. O exercício; o erro; a constatação; a dúvida; a revisão;  

a compreensão; a assimilação. 

Binomiologia: o binômio educação-trabalho; o binômio admiração-discordância no 

ambiente pedagógico; o binômio leitura-debate; o binômio aprender-ensinar; o binômio cientifi-

cidade-academicismo; o binômio ansiedade-imediatismo; o binômio hedonismo-ansiosismo; o bi-

nômio conhecimento-didática. 

Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação consréu ressomada–assediador 

extrafísico; a interação educação-política. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo aluno eletronótico–professor 

metódico; o crescendo popularização da alfabetização–popularização da informação; o cres-

cendo acesso à escola–qualificação social. 

Trinomiologia: o trinômio verbação-teática-confor; o trinômio motivação-trabalho- 

-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo doutrinação / criticidade; o antagonismo eumatia  

/ inépcia; o antagonismo autodidatismo / imediatismo; o antagonismo intelectualidade adoles-

cente / porão consciencial na adultidade; o antagonismo intraconsciencialidade sadia / extra-

consciencialidade doentia; o antagonismo abertismo consciencial / rigidez científica; o anta-

gonismo parapsiquismo / materialismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de o raciocínio poder ser emocional; o paradoxo de o pro-

fessor ser aluno; o paradoxo de o ambiente universitário poder instigar o porão consciencial;  

o paradoxo de o professor ph.Deus veterano poder ser aprendiz perante o aluno intermissivista 

inversor existencial. 

Politicologia: a meritocracia prejudicada pela corrupção; a burrocracia; a controversa 

política do sistema de cotas enquanto solução para inclusão social;. 

Legislogia: a lei do maior esforço malaplicada; a lei do menor esforço; o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

Fobiologia: a fobia ao desemprego; a neofobia; a fobia das notas escolares; a questiono-

fobia; a debatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome do diploma;  

a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania de perguntar sem investigar; a mania da memorização robotizada; 

a mania de estudar para passar; a mania de estudar na véspera da prova; a mania de colar; a ma-

nia de faltar à aula; a mania de chegar atrasado. 

Mitologia: o mito de a profissão poder definir o ser; o mito do emprego “de verdade”;  

o mito da justiça social. 

Holotecologia: a educacioteca; a pedagogoteca; a ditaticoteca; a socioteca; a criticoteca;  

a invexoteca; a proexoteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Pedagogiologia; a Parapedagogia; a Intrafisicologia; a Culturolo-

gia; a Reeducaciologia; a Sociologia; a Invexologia; a Politicologia; a Proexologia; a Ressomato-

logia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as conscins superdotadas; as conscins vestibulandas; a conscin adulta anal-

fabeta. 

 

Masculinologia: os profissionais da educação; os jovens educadores; os estudantes uni-

versitários; os funcionários públicos; o pedagogo; o parapedagogo; o docente; o discente; o exem-

plarista; o inversor existencial; o jovem reciclante; o adolescente; o ph.Deus; o educador indiano 

Salman Khan (1976–); o consultor de educação britânico Ken Robinson (1950–); o neurocientista 

estadunidense Daniel Goleman (1946–). 
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Femininologia: as profissionais da educação; as jovens educadoras; as estudantes uni-

versitárias; as funcionárias públicas; a pedagoga; a parapedagoga; a docente; a discente; a exem-

plarista; a inversora existencial; a jovem reciclante; a adolescente; a ph.Deusa; a ativista paquista-

nesa Malala Yousafzai (1997–). 

 

Hominologia: o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens 

reeducator; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens oeconomicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação de mercado escolar = a manifesta pelas avaliações escolares 

direcionadas exclusivamente ao vestibular; educação de mercado universitária = a manifesta pe-

las práticas pedagógicas voltadas para agradar o aluno universitário pagante. 

 

Culturologia: a cultura da nota; a cultura do diploma; a cultura da cola; a cultura do 

emprego; a cultura do vestibular; a cultura da especialização acadêmica; a cultura do hedo-

nismo. 

 

Caracterologia. Na análise da Sociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 per-

fis de conscins congruentes com a educação de mercado: 

1.  Aluno acrítico: compromissado apenas com os deveres estudantis, sem criticidade 

social. 

2.  Pedagogo burocrático: defensor da burocracia, diagnosticando o potencial do jovem 

apenas pelo rendimento escolar. 

3.  Professor tradicionalista: conservador dos tradicionalismos, contrário às mudanças 

culturais inevitáveis ao longo das gerações. 

4.  Responsável ineficaz: repressor da liberdade de pensamento, desconhecendo a eficá-

cia do ensino através do exemplo. 

 

Omissões. Mediante a Intrafisicologia, eis por exemplo, 10 áreas, na ordem alfabética, 

configurando omissão deficitária da educação de mercado na recuperação de cons das conscins 

adolescentes: 

01.  Autodidatismo. A ausência do estímulo a pesquisas individuais, incentivando a de-

coreba para o bom rendimento curricular. 

02.  Carreira. A ausência da abordagem quanto às vertentes das profissões, dificultando 

a escolha consciente e adequada à personalidade dos estudantes para ingresso na universidade. 

03.  Cidadania. A ausência da transmissão de conhecimentos básicos quanto à legisla-

ção, fundamental para se viver em consonância com direitos e deveres. 

04.  Convivialidade. A ausência de foco na manutenção da convivialidade sadia fora da 

sala de aula. 

05.  Ecologia. A ausência de preocupação ambiental e sustentabilidade do Planeta, não 

garantida pela legislação (Ano-base: 2016) enquanto matéria obrigatória. 

06.  Economia. A ausência do uso prático da economia na gestão das finanças pessoais, 

indispensável, deixando esse papel para a educação não-formal. 

07.  Empreendedorismo. A ausência da cultura empreendedora nas instituições de en-

sino, mantendo-se apegadas aos tradicionalismos e mascarando o incentivo à inovação. 

08.  Pacifismo. A ausência de debates em sala de aula quanto à paz, tema prioritário pa-

ra a evolução, mantendo a grade curricular pobre consciencialmente. 

09.  Poliglotismo. A ausência do uso de técnicas dinâmicas no aprendizado de línguas 

estrangeiras, dificultando o uso prático e a fluência poliglótica. 

10.  Sexualidade. A ausência de informativo quanto à sexualidade madura, fruto do pas-

sado repressor religioso da sociedade e / ou da atual conjuntura libertina incentivada pela mídia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9204 

Propostas. Segundo a Parapedagogiologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, consi-

derando a disseminação dos Cursos Intermissivos na para-humanidade, 10 áreas a serem propos-

tas pelas futuras gerações, na educação humana, priorizando a evolução consciencial: 

01.  Autodesassedialidade. A proposição de condutas de autodesassédio evitando a per-

petuação do porão consciencial na adultidade. 

02.  Autopesquisa. A proposição de metodologias para a autopesquisa, enquanto maté-

ria básica do currículo escolar. 

03.  Cosmoeticidade. A proposição da formação de estudantes debatedores da Cos-

moética coerentes, libertos do subcérebro abdominal. 

04.  Evolução. A proposição de aulas trazendo as verpons quanto à escala evolutiva das 

consciências. 

05.  Interassistencialidade. A proposição do incentivo ao voluntariado no ambiente es-

colar universitário. 

06.  Invexibilidade. A proposição dos conhecimentos quanto à inversão existencial, ins-

tigando os potenciais juvenis. 

07.  Mentalsomaticidade. A proposição da qualificação dos atributos mentaissomáticos, 

em especial do autodiscernimento, desconstruindo a visão monodimensional da intelectualidade. 

08.  Multidimensionalidade. A proposição do uso das vivências multidimensionais, 

enquanto recurso didático, pelos docentes. 

09.  Neurolexicologia. A proposição de técnicas para a ampliação dos dicionários cere-

brais. 

10.  Parapsiquismo. A proposição da neoabordagem parapsíquica da Conscienciologia, 

desmistificando a explicação de parafenômenos herdada da religião. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a educação de mercado, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

04.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  vestibulanda:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

09.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

10.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

11.  Massa  assimiladora:  Reeducaciologia;  Neutro. 

12.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

13.  Reeducação  evolutiva  na  infância:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

15.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

A  EDUCAÇÃO  DE  MERCADO  RESTRINGE  O  SISTEMA  

PEDAGÓGICO  À  BUROCRACIA  E  AO  MERCANTILISMO,  
DESFAVORECENDO  OPORTUNIDADES  DE  REEDUCAÇÃO  

COSMOÉTICA  ÀS  CONSCINS  JOVENS  RESSOMADAS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica as deficiências da educação de merca-

do? Reconhece a necessidade de mudanças? Como está contribuindo para melhorar tal quadro? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Pequeno Príncipe. Título Original: Le Petit Prince. País: França. Data: 2015. Duração: 108 min. Gê-

nero: Animação. Idade (censura): Livre. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Mark Os-
borne. Elenco: André Dussollier; Florence Foresti; Marion Cotillard; Vicent Cassel; Guillaume Gallienne; Laurent Lafit-

te; Vicent Lindon; Andrea Santamaria; & Clara Poincaré. Produção: Dimitri Rassam; Aton Soumache; & Alexis Vonarb. 

Roteiro: Antoine de Sain-Exupéry; Bob Persichetti; Irena Brigull; & Mark Osborne. Música: Hans Zimmer; Richard 
Harvey; & Camille Dalmais. Companhia: Paris Filmes. Sinopse: Garota acaba de se mudar com a mãe, controladora 

obsessiva desejando definir antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em escola conceituada. 

Entretanto, avião abre enorme buraco na casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar, e logo co-
nhece e se torna amiga do novo vizinho, senhor contador da história do pequeno príncipe vivendo em asteróide. Certo dia, 

encontra aviador perdido no deserto em plena Terra. 

2.  Sociedade dos Poetas Mortos. Título Original: Dead Poets Society. País: EUA. Data: 1989. Duração: 

128 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: 

Peter Weir. Elenco: Robin Willians; Ethan Hawke; Robert Sean Leonard; Allelon Ruggiero; Gale Hansen; Josh Charles; 

Dylan Kussman; James Waterston; Norman Lloyd; Kurtwood Smith; Carla Belver; Leon Pownall; George Martin; & Matt 
Carey. Roteiro: Tom Schulman. Companhia: Disney. Sinopse: Em 1959 na Welton Academy, tradicional escola prepa-

ratória, ex-aluno (Robin Williams) se torna o novo professor de literatura, mas logo seus métodos de incentivar os alunos 

a pensarem por si mesmos cria choque com a ortodoxa direção do colégio, principalmente quando ele fala aos alunos so-
bre a “Sociedade dos Poetas Mortos”. 

 

Bibliografia  Específica: 
 

1.  Dainezi, Gustavo; Escola deveria Ensinar a Pensar; Artigo; Ética Pensar a Vida e Viver o Pensamento; 

Revista; Ed. 3; N. 2; São Paulo; SP; Brasil; páginas 60 a 65. 
2.  Gerber, Scott; Nunca Procure um Emprego! Dispense o Chefe e crie o seu Negócio sem Ir à Falência 

(Never get a Real Job: How to dump your Boss, build a Business and not go Broke); apres. Bob Wollheim; int. Esther de 

Almeida Pimentel Mendes Carvalho; pref. Marco Gomes (Michael Simmous); revisora Bel Ribeiro; trad. Clene Salles;  
& Julio de Andrade Filho; 228p.; 3 partes; 10 caps.; 1 foto; 23 x 16 cm; br.; Évora; São Paulo; SP; Brasil; 2012; páginas 

14 a 18 e 23 a 26. 

3.  Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligente 
(Emotional Intelligence); revisores Fátima Tereza Jorge Fadel; Izabel Cristina Aleixo; & Domício Antônio dos Santos; 

trad. Marcos Santarrita; 376 p.; 5 partes; 16 caps.; 156 enus.; 1 ilus.; 411 notas; 6 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Ob-

jetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 249 a 304. 
4.  Khan, Salman; Um Mundo uma Escola: A Educação Reinventada (The one World Schoolhouse); 

revisoras Juliana Trajano; & Taís Monteiro; trad. George Schlesinger; 255p.; 4 partes; 32 caps.; 14 citações; 1 foto; 29 
refs.; 20,5 x 14 cm; br.; Intrínseca; Rio de Janeiro; RJ; Brasil; 2013; páginas  80 a 86. 

5.  Meucci, Arthur; & Tonneti, Flávio; Paradoxos da Educação; Artigo; Ética Pensar a Vida e Viver o Pensa-

mento; Revista; Ed. 3; N. 2; 1 foto; 3 ilus.; São Paulo; SP; Brasil; páginas 44 a 51. 
6.  Tanji, Thiago; Dossiê Educação; Artigo; Galileu; Revista; Semanário; Ed. 292; 8 gráfs.; 8 ilus.; 12 tabs.; 

São Paulo; SP; Brasil; páginas 33 a 40. 

7.  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 
567. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Globosatplay; Os Jovens do Milênio; Globo News sem Fronteiras; (Canais de TV por Assinatura); Temas 

Internacionais; exibido em 25.02.16; disponível em: <http://globosatplay.globo.  com/globonews/v/4841728/>; acesso em: 
25.03.16. 

 

I. F. M. 
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E D U C A Ç Ã O    D E S P E R T O L Ó G I C A  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A educação despertológica é o ato ou processo de educar, instruir, orientar, 

ou ensinar a criança desde o momento da ressoma, oferecendo-lhe várias oportunidades experi-

mentais estimuladoras nos diversos níveis do desenvolvimento infantil: intelectual, emocional, fí-

sico, social, assistencial, cosmoético, parapsíquico e financeiro, com o objetivo de favorecer a es-

sa consciência o alcance da desperticidade ainda nesta ressoma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo educação deriva do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nu-

trir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; ins-

truir; ensinar”. Surgiu no Século XVII. O prefixo des provém do idioma Latim, dis ou de ex, “ne-

gação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. A palavra assédio procede do 

idioma Italiano, assedio, e esta do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. 

Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. O ter-

mo permanente vem do idioma Latim, permanens, particípio de permanere, “ficar até o fim”. 

Apareceu em 1702. O vocábulo total deriva do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; 

inteiro”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, 

“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Preceptoria despertológica. 02.  Educação infantil visando a desper-

ticidade. 03.  Orientação precoce pró-desperticidade. 04.  Proficiência educativa pró-desperticida-

de. 05.  Heterorreeducação despertológica. 06.  Educação conscienciológica precoce. 07.  Educa-

ção para o desenvolvimento da inteligência evolutiva. 08.  Educação consciencial prioritária.  

09.  Diretriz despertológica antecipada. 10.  Formação invexopensênica pró-desperticidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas educação despertológica, educação despertológi-

ca básica e educação despertológica avançada são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 01.  Deseducação. 02.  Educação formal. 03.  Educação alienadora.  

04.  Educação deficitária. 05.  Educação asfixiante. 06.  Educação parapsíquica obrigatória.  

07.  Educação pseudoconsciencial. 08.  Educação castradora; educação repressora. 09.  Educação 

violenta. 10.  Educação assediadora. 

Estrangeirismologia: o the good kid; o curriculum vitae do educador megassistencial;  

o globe-trotter da educação evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à educação das heteroprioridades evolutivas. 

Proverbiologia. Eis 5 ditados populares relacionados ao tema: De pequenino se torce  

o pepino. Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. Criança vê, criança faz. Pergunte  

a quem sabe e não a quem não sabe. Devagar se chega ao longe. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os 

praxipensenes; a praxipensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a baixa resistência 

infantil à coercitividade do holopensene intrafísico; os conviviopensenes; a conviviopensenidade;  

o encorajar da maturidade pensênica na infância; a orientação precoce quanto ao pensenizar sa-

dio; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os benigno-

pensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a holopensenização precedente à desper-

ticidade. 
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Fatologia: a educação despertológica; o pensar grande desde pequenino; a aceleração 

das etapas do desenvolvimento evolutivo; a transgeracionalidade promotora ou inibidora da des-

perticidade; o ato do inversor ou reciclante sem filhos assistir evolutivamente às crianças da famí-

lia ou da comunidade; o brincar, o estimular e o recompensar a criança promovendo as competên-

cias sociais, cognitivas e parapsíquicas; o estabelecimento de limites efetivos e a definição de re-

gras claras promovendo a responsabilidade e prevenindo a desobediência insensata; as 55 regras 

na arte de educar crianças; o ato de os progenitores e educadores fazerem a criança sentir-se esti-

mada diariamente; o ato de não repreender a criança ao assumir o próprio erro, incentivando o há-

bito da sinceridade; o esclarecimento quanto ao comportamento inadequado; o diálogo assertivo 

enquanto forma de resolução de conflitos; a disciplina firme e rigorosa, porém não violenta; o uso 

responsável do poder parental; a evitação ou resolução terapêutica de traumas físicos, emocionais, 

psicológicos ou sexuais na infância; a autocompetência proexológica; a adaptação ao tempera-

mento único de cada criança; a partilha do saber desde a educação primária; as histórias em qua-

drinhos de seres extraterrestres despertando o interesse da criança pelo sobrenatural; os super-he-

róis com poderes extraplanetários desmistificados à luz da Conscienciologia; a brincadeira livre 

promotora da criatividade; as atividades democráticas treinadas em sala de aula; a opinião da cri-

ança ouvida com atenção nas reuniões familiares; o respeito pela consciência singular e respecti-

vo corpo físico; a vivência da monogamia pelos 2 progenitores partilhada com afeto e respeito;  

o estudo precoce dos grandes vultos da Humanidade, homens ou mulheres, destacando os erros  

e acertos, os trafores e trafares; o exemplarismo dos responsáveis pela educação da criança; o fato 

de as crianças poderem apresentar maior lucidez consciencial se comparadas aos adultos; o exem-

plarismo entre infantes; a gratidão dos filhos à vida intrafísica doada pelos pais; o ato de hetero-

perdoar os progenitores; a harmonia no lar; a criança acalmando os pais perante o stress atípico;  

a inteligência evolutiva (IE) de cada membro da família; a superdotação evolutiva; o diário das 

sincronicidades; o caderno de registro dos erros cometidos, objetivando a evitação do erro crônico 

desde a segunda infância; a correção do erro sendo mais valorizada ao invés do erro em si; a me-

gafocalização precoce; a Era da Aceleração da História Pessoal; o ato de educar perguntando em 

vez de afirmar; o convívio com a sabedoria dos seniores; a priorização da tares na educação des-

pertológica; a recuperação dos cons magnos realizada no processo ensino-aprendizagem; a holo-

maturidade do preceptor ou preceptora; os pais reciclantes atendidos pelo Serviço de Apoio Exis-

tencial (SEAPEX); os jovens intermissivistas atendidos pela ASSINVÉXIS; as crianças, as ges-

tantes e os educadores atendidos pela Associação Internacional de Ressomatologia e Evolução na 

Infância (EVOLUCIN); a Dinâmica Parapsíquica das Crianças e Adolescentes realizada no Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o curso Precocidade Parapsíquica da Asso-

ciação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); o enriquecimento do eu desde 

a concepção física da conscin objetivando a construção do adulto desperto; a seleção dos 5.000 

temas cosmoéticos mais relevantes da Evoluciologia, aprimorando o desafio da educação desper-

tológica avançada. 

 

Parafatologia: a autovivência precoce do estado vibracional (EV) profilático; as anota-

ções, feitas pelos pais, das possíveis recuperações de cons dos filhos na primeira infância, para 

análise posterior; o bloqueio zero fundamental na evolução global do pré-desperto; o comitê de 

pararrecepção assistencial específico para os profissionais competentes da Educação; o registro 

dos parafatos e parafenômenos; a projeciografia infantil; a pangrafia precoce; a projeção conjunta 

mãe-feto antes da ressoma; a convivência, no período fetal, com a mãe tenepessista; as autorretro-

cognições precoces facilitando a vivência e a convivialidade; a desrepressão parapsíquica; o reco-

nhecimento e confiança precoce nos amparadores; a saúde parapsíquica na infância e na adoles-

cência; a educação pessoal das parapercepções; o resgate da senha evolutiva implantada na última 

vida; a facilitação das rememorações intermissivas na primeira infância; o infante polivalente 

multidimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do “isto n o é para mim”; o princípio da autodesassediali-

dade; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da convivialidade interconsciencial;  

o princípio da descrença; o princípio do “ninguém evolui sozinho”; o princípio dos fins não jus-

tificarem os meios; o princípio de para tudo haver técnica. 

Teoriologia: a teoria do predomínio da autovivência precoce (99%) verbaciológica so-

bre a teoria (1%); a teoria do desenvolvimento moral; a teoria das inteligências múltiplas; a teo-

ria do desenvolvimento psicossocial; as teorias do desenvolvimento infantil. 

Tecnologia: a técnica da mãe-canguru para prematuros; a técnica nosográfica do casti-

go inadequado; a técnica homeostática do castigo adequado estruturando os limites necessários;  

a técnica da criança escolher a consequência adequada e natural para os respectivos comporta-

mentos inadequados; o emprego pelos pais da técnica do arco voltaico craniochacral na criança, 

desde o berço; a técnica da holopaciência didática; a técnica do EV. 

Voluntariologia: a interação voluntariado-paravoluntariado tarístico; o princípio do 

voluntariado tarístico reeducador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico de Cosmoconsciência ou 

Cosmoconscientiarium; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório conscien-

ciológico de fitoenergia ou Phytolab. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível dos Educa-

dores. 

Ciclologia: o ciclo EV–arco voltaico–mapeamento da sinalética–parapsiquismo lúcido;  

o ciclo financeiro patológico pedir-esbanjar-endividar-depender; o ciclo ressomático invéxis-du-

plismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-compléxis. 

Binomiologia: o binômio reeducador amor-disciplina; o binômio Energossomatologia- 

-Economia; o binômio assistência-Cosmoética; o binômio deseducador mãe superafetuosa–mãe 

não-disciplinadora; o binômio nosográfico pai superdisciplinador–pai não-afetuoso; o binômio 

saudável adultos bem-humorados–crianças bem-dispostas; o binômio admiração-discordância;  

o binômio autestima-autoconfiança. 

Interaciologia: a interação invéxis-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer na educação parental; o trinômio 

descuido-irresponsabilidade-inconsequência na macro-PK destrutiva; os alicerces da personali-

dade forte no trinômio autestima–altruísmo–sede de conhecimento. 

Antagonismologia: o antagonismo castigo humilhante / castigo tarístico; o antagonis-

mo brinquedo bélico / brinquedo educativo; o antagonismo exploração infantil / estimulação in-

fantil; o antagonismo superproteção / acolhimento. 

Paradoxologia: o paradoxo assistencial da inversora educadora de crianças; o parado-

xo da educação consistente-flexível; o paradoxo quem ensina deve aprender e quem aprende de-

ve ensinar. 

Politicologia: a pacienciocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a evoluciocra-

cia; a proexocracia; a interassistenciocracia; a voliciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à recuperação precoce da autolu-

cidez; a tares adequada demonstrando à criança a vida como consequência da lei de causa-efeito. 

Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome do estrangeiro. 

Mitologia: o mito da mãe perfeita; o mito da maternidade ser inata; o mito do pai per-

feito; o mito do(a) filho(a) perfeito(a); o mito da inocência infantil; o mito do(a) inversor(a) per-

feito(a); o mito do(a) filho(a) do(a) intermissivista ter Curso Intermissivo; o mito do desperto ser 

perfeito; o mito do dom recebido sem autesforço; as autodesmitificações. 

Holotecologia: a despertoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a experimentoteca;  

a proexoteca; a ressomatoteca; a recexoteca; a neonatoteca; a invexoteca; a convivioteca; a pri-

oroteca; a educacioteca; a energeticoteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a pedagogoteca. 
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Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Assisten-

ciologia; a Pré-Ressomatologia; a Ressomatologia; a Neonatologia; a Invexologia; a Mentalsoma-

tologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Exemplologia; a Grupocarmologia; a Parapercep-

ciologia; a Maxiproexologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida desde a segunda infância; a isca humana lúcida; a cons-

ciex professora titular de Reeducaciologia no Curso Intermissivo; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o educador despertológico; o megainversor existencial (inversor-des-

perto) na vida preparatória da vida humana; o amparador intrafísico; o catalisador proexológico;  

o reeducador; o escritor na infância; o exemplarista; o filho intermissivista; o pai intermissivista; 

o tio intermissivista; o avô intermissivista; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; 

o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a educadora despertológica; a megainversora existencial (inversora-des-

perta) na vida preparatória da vida humana; a amparadora intrafísica; a catalisadora proexológica; 

a reeducadora; a escritora na infância; a exemplarista; a filha intermissivista; a mãe intermissivis-

ta; a tia intermissivista; a avó intermissivista; a tenepessista; a tenepessista gestante; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a toca-

dora de obra; a mulher de ação; a Serenona Monja especialista na assistência dedicada às mulhe-

res e às crianças. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

autoeducabilis; o Homo sapiens parapsychologicus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens reur-

banisatus; o Homo sapiens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação despertológica básica = a destinada à conscin infante sem evi-

dências de recuperação de cons e desenvoltura parapsíquica; educação despertológica avançada  

= a destinada à conscin infante com evidências precoces de recuperação de cons e desenvoltura 

parapsíquica. 

 

Culturologia: a máxima “pensenizemos a fim de acontecer o melhor para todos” aplica-

da enquanto cultura familiar. 

 

Caracterologia. Sob a perspectiva da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 8 níveis de desenvolvimento infantil, interligados, promotores da educação despertológica  

e respectivas propostas, teóricas e / ou práticas, a serem gradualmente implementadas no quoti-

diano da criança: 

1.  Desenvolvimento assistencial: o estímulo ao ato de partilhar desde a primeira infân-

cia, desafiando o egocentrismo infantil (por exemplo: o lanche com o colega sem merendeira;  

o apanhar o lápis para o colega); o apoio às campanhas humanitárias internacionais lideradas por 

crianças (por exemplo: campanha assistencial às vítimas do terremoto em país desconhecido; as 

ONGs em defesa do ambiente e sustentabilidade planetária). 

2.  Desenvolvimento cosmoético: a construção do senso de Cosmoética na infância  

a partir das experiências da vida cotidiana (por exemplo: o ajudar o colega sem segunda intenção; 

o desafio do desporto em equipe ser jogado honestamente; a valorização da verdade, da justiça  
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e da honestidade); a vivência dos princípios cosmoéticos como valor familiar e escolar (por exem-

plo: os fins não justificando os meios; a não manipulação; as desvantagens conscienciais da men-

tira e do enganar o outro ou a si mesmo; o discernimento aplicado nos momentos de análise dos 

conflitos interconscienciais; o ato de ver o lado melhor das conscins e das situações; a integridade 

e a solidariedade; o respeito a todo ser vivo; as convicções pessoais cosmoéticas sendo orientado-

ras da autonomia e liberdade interna do infante para assumir escolhas, responsabilidades, pensa-

mentos e comportamentos de modo independente dos adultos). 

3.  Desenvolvimento emocional: o ensino à criança para colocar-se no lugar do outro;  

a reformulação das atitudes agressivas em atitudes assertivas usando simulações, role-playing  

e brincadeiras; a estimulação e promoção do afeto através do contato físico na relação educador- 

-educando; o trabalho nas 5 áreas de competências emocionais: consciência emocional, controle 

emocional, autonomia emocional, habilidades socioemocionais e habilidades de vida, e bem-estar 

emocional. 

4.  Desenvolvimento financeiro: o impulso na inteligência financeira na infância (por 

exemplo: a administração da mesada pequena; a venda dos brinquedos doando os recursos para 

ONG escolhida pela criança; as ideias infantis simples e originais transformadas em vendas aju-

dando milhares de crianças vítimas do tsunami no outro lado do Planeta); o incentivo à indepen-

dência financeira como base da autonomia (por exemplo: o trabalho infantil cosmoético; os pa-

péis e responsabilidades dos herdeiros); a doação ser parte do sentido de riqueza. 

5.  Desenvolvimento físico: a saúde homeostática como valor familiar (por exemplo: os 

passeios familiares de bicicleta; o desporto não bélico como rotina útil; as atividades desportivas 

autodidatas extraescolares ao ar livre e em família); a profilaxia das doenças realizada pelo pró-

prio infante e não somente pelo adulto (por exemplo: a família nuclear não fumante; a fruteira 

sempre cheia; a presença da fruta em todas as refeições e festas; a fruta orgânica na condição de 

sobremesa diária; a evitação de 99% do açúcar nas primeiras refeições do dia prevenindo múlti-

plas desvantagens físicas e intelectuais). 

6.  Desenvolvimento intelectual: o livro para bebê como primeiro presente de aniversá-

rio; o livro para o banho; os puzzles na lactância; o livro como o melhor calmante na hora de 

adormecer; os jogos didáticos estimuladores da concentração; as aspirações escolares universitá-

rias desde os 5 anos de idade; o primeiro livro publicado na segunda infância; o incentivo ao se-

gundo livro ainda precocemente; a leitura em família como momento prazeroso e semanal; o Pro-

grama de Aceleração da Erudição (PAE) oferecido pela REAPRENDENTIA. 

7.  Desenvolvimento parapsíquico: a educação precoce da autodefesa e sustentabilida-

de energética (por exemplo: o EV transformado em “chuva de estrelinhas” diária na primeira in-

fância; o EV matinal como brincadeira na rotina da criança; a prática do EV como hábito familiar 

usufruído em brincadeiras semanais; o EV como cultura da família conscienciocêntrica); a desre-

pressão parapsíquica patrocinada parentalmente (por exemplo: o arco voltaico craniochacral parti-

lhado entre irmãos com supervisão parental; o arco voltaico craniochacral aplicado a dores de ca-

beça complementando as orientações médicas; a autonomia da criança no mapeamento da sinalé-

tica energética e parapsíquica). 

8.  Desenvolvimento social: a aquisição da confiança, da autonomia e da iniciativa em 

relação a si próprio e ao outro nos primeiros anos de vida (por exemplo: as experiências pré-natal  

e perinatal formadoras de matrizes de vinculação para a vida; a comunicação terapêutica com  

o feto e o recém-nascido; os 8 estágios de desenvolvimento psicossocial); a valorização dos trafo-

res aceitando as limitações de cada infante (por exemplo: a aceitação intrínseca dos trafores e tra-

fares corporais principalmente quando podem ser alvo de discriminação racial; o trabalho em 

equipe precoce com pessoas de diversas culturas, etnias e opiniões). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9211 

trais, evidenciando relação estreita com a educação despertológica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

02. Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03. Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

04. Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05. Infante  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06. Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

07. Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

08. Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

09. Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10. Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11. Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

12. Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

13. Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14. Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

15. Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

A  EDUCAÇÃO  DESPERTOLÓGICA  PODE  PROMOVER  A  VI-
RAGEM  DO  PLANETA  HOSPITAL-ESCOLA  EM  ESCOLA- 

-HOSPITAL,  AO  GERAR  OPORTUNIDADES  AUTEVOLUTIVAS  

PARA  A  CONSCIN  CRIANÇA,  INTERMISSIVISTA  OU  NÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, inversor ou reciclante, já contribuiu para a edu-

cação despertológica de consciências na fase infantil nesta vida? Em caso afirmativo, quantas? 

Dezenas, centenas ou milhares? 
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E D U C A Ç Ã O    F I N A N C E I R A    P R E C O C E  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A educação financeira precoce é o ato ou processo de educar, instruir, ori-

entar ou ensinar a conscin durante a infância e adolescência, oferecendo-lhe várias oportunidades 

experimentais estimuladoras do desenvolvimento financeiro, com o objetivo de favorecer o alcan-

ce antecipado e a manutenção da liberdade econômico-financeira proexológica cosmoética e inte-

rassistencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo educação deriva do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de 

nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; 

instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. O termo finança provém do idioma Francês, finan-

ce, “pagamento; fonte de renda; recursos financeiros”. Surgiu no Século XVI. O sufixo eiro, com-

ponentes de adjetivos, procede do idioma Latim, airu, “o que produz; trata de; cuida”. O vocábulo 

financeiro apareceu no Século XIX. A palavra precoce deriva do idioma Latim, praecox, “que 

vem antes do tempo (com respeito aos frutos e as plantas); precoce; prematuro; lampo; tempo-

rão”, e este de praecoquere, “apressar a maturação de; amadurecer cedo”. Surgiu no mesmo Sé-

culo XIX. 

Sinonimologia: 01.  Educação financeira na infância. 02.  Educação financeira antecipa-

da. 03.  Educação econômico-financeira precoce. 04.  Educação infantil visando a independência 

econômico-financeira. 05.  Alfabetização financeira prematura. 06.  Preceptoria financeira preco-

ce. 07.  Formação financeira precoce. 08.  Orientação financeira precoce. 09.  Desenvolvimento 

financeiro precoce. 10.  Diretriz pró-saúde financeira precoce. 

Neologia. As 3 expressões compostas educação financeira precoce, educação financeira 

precoce básica e educação financeira precoce avançada são neologismos técnicos da Reeduca-

ciologia. 

Antonimologia: 01.  Educação financeira comum. 02.  Educação financeira tardia.  

03.  Educação financeira retardada. 04.  Deseducação financeira primária. 05.  Educação financei-

ra desorganizada. 06.  Educação financeira alienadora. 07.  Educação financeira asfixiante.  

08.  Educação financeira repressora. 09.  Educação financeira incoerente. 10.  Educação financei-

ra deficitária. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reeducação evolutiva. 

Proverbiologia. Eis 14 ditados populares relacionados ao tema: – De pequenino se torce 

o pepino. Criança vê, criança faz. Quem sai aos seus, não degenera. Pai rico, filho nobre, neto 

pobre. Pergunte a quem sabe e não a quem não sabe. Não metas dinheiro em saco sem ver se tem 

buraco. O seguro morreu de velho. Grão a grão, enche a galinha o papo. Quem dinheiro tiver, 

fará o que quiser. Quem não deve, não teme. Amigos, amigos… negócios à parte. Quem não tem 

dinheiro, não tem vícios. Se você dá o peixe, alimenta o homem por um dia, se você ensina a pes-

car, alimenta pela vida inteira. Aquele que garante o bem-estar dos outros, garante o próprio. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; o holopensene pessoal pre-

ventivo; o holopensene pessoal da liberdade; o holopensene evolutivo da autorganização; o ma-

terpensene pessoal interassistencial; o holopensene pessoal da sustentabilidade econômico-finan-

ceira familiar; o holopensene patológico da corrupção financeira engolindo a conscin inexperien-

te; o holopensene grupal da prosperidade financeira; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a orientação precoce 

do pensenizar sadiamente nas transações financeiras. 
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Fatologia: a educação financeira precoce; a consciência financeira cosmoética familiar; 

o ato de pensar grande financeiramente desde pequenino; a aprendizagem antecipada da alavanca-

gem financeira priorizando mais ativos e menos passivos; o conhecimento enquanto herança va-

liosa; a indiferença do currículo escolar a respeito do dinheiro; o excesso de mimos materiais dos 

pais e avós anulando nos filhos a criação saudável de ambições profissionais proexológicas; o ato 

de dar presentes somente em datas anualmente estabelecidas; o desafio de encher o primeiro co-

frinho estimulando o início da poupança para a vida; o ato de comprar na presença de crianças co-

mo sendo algo sério e pedagógico e não de lazer; o receber e conferir o troco das compras a partir 

dos 6 anos de idade; a aprendizagem da compra pelo preço do quilo e não da embalagem; a parti-

cipação ativa e pedagógica da criança usando calculadora nas compras de supermercado; as visi-

tas escolares a shoppings e supermercados comparando os diferentes preços de listas de compras; 

o estímulo ao infante para negociar com os vendedores; o trabalho infantil cosmoético; o ato de 

aprender a vender em feiras e lojas familiares a partir da segunda infância; o ato precoce de saber 

comprar barato e vender com lucro; a criação do primeiro negócio de ativos na segunda infância; 

as conversas naturais sobre o trabalho e o sustento da família; a cobrança parental de juros mo-

rais, ensinando à criança o valor da poupança e o prejuízo das dívidas; os juros morais enquanto 

consequência da justiça e nunca como castigo; os limites orçamentários explicados e construídos 

na frente do infante; os jogos de computador e de tabuleiro de educação financeira; os debates es-

colares estimuladores de pesquisas em jornais financeiros; as palestras financeiras para pais e pro-

fessores; os debates pedagógicos nas reuniões escolares de pais sobre os limites de mesadas, ho-

ras de sono, consumos de roupa, doces, refrigerantes, álcool e outros apêndices orçamentários; as 

prestações de contas na hora de receber a mesada treinando a disciplina financeira; as simulações 

de compra e venda de ações na adolescência; a pesquisa de programas financeiros de incentivo  

a estudantes de baixa renda; a gestão do primeiro salário; os erros inócuos em investimentos fi-

nanceiros na adolescência vacinando a consciência contra erros crassos na adultidade; o ato de 

“aprender a vender casas antes de comprar casa”; a priorização por livros financeiros estimulado-

res da preservação de valores pessoais, familiares e sociais; as aspirações escolares universitárias 

desde os 5 anos de idade; as entrevistas precoces a diferentes profissionais objetivando a escolha 

lúcida da profissão; o exemplarismo do bom humor parental perante os contrafluxos no quotidia-

no familiar financeiro; a responsável atitude dos progenitores em assegurar, em caso de dessoma, 

a satisfação das necessidades básicas e intelectuais dos filhos até à maioridade; o ato de falar 

abertamente sobre as possíveis estratégias de sucessão das heranças futuras; a megaconfiança fi-

nanceira entre irmãos; a filantropia entre avós-netos e tios-sobrinhos; a saúde holossomática en-

quanto valor familiar assegurando o foco homeostático da educação financeira; o estudo em famí-

lia dos grandes vultos filantropos da Humanidade; o fato da doação ser parte do sentido de rique-

za; o salário cósmico dos educadores assistenciais cosmoéticos; o desenvolvimento financeiro na 

educação despertológica; a aula Consciência Financeira Cosmoética na REAPRENDENTIA;  

o curso Saúde Financeira da OIC; o curso Inteligência Financeira e Proéxis da APEX; o curso 

Conscin Large da AIEC; o curso Reeducação Financeira Pessoal da UNICIN; a educação finan-

ceira cosmoética na infância enquanto responsabilidade social reurbanizadora. 

 

Parafatologia: a autovivência precoce do estado vibracional (EV) profilático; o comitê 

de pararrecepção assistencial específico para os profissionais de educação competentes; o ampa-

rador extrafísico do infante atuando através do preceptor; o amparo extrafísico associado à assis-

tência financeira; as ideias inatas precoces confirmadoras do perfil econômico-financeiro de retro-

vidas; os Cursos Intermissivos (CI) elucidando a importância da autonomia financeira precoce;  

o amparo de função; o assédio de função; os efeitos multidimensionais das crises econômicas fa-

miliares; a importância da conscin large elementar aprender a evoluir para a condição de conscin 

large superior aliviando as pressões extrafísicas nas assistências multidimensionais; as responsa-

bilidades multidimensionais perante os aportes financeiros recebidos em família; o curso Precoci-

dade Parapsíquica da ASSIPI; a Dinâmica Parapsíquica das Crianças e Adolescentes realizada 

no CEAEC; a Dinâmica Parapsíquica Interassistencial das Crianças Intermissivistas da EVO-

LUCIN. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da Reeducaciologia enquanto o melhor recurso para o de-

senvolvimento econômico-financeiro; o princípio de para tudo haver técnica; o princípio de os 

fins não justificarem os meios; o princípio da evolução grupal; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP) relativo às finanças em família; o princípio familiar do não endividamento; o princí-

pio patológico de gastar sempre além da conta; o princípio pessoal familiar de sempre fazer con-

tas; o princípio “quem tem projeto de vida n o gasta dinheiro à toa”; o princípio “quem doa 

mais, recebe mais”; o princípio pessoal de doar sem esperar retorno; o princípio da Economia 

com qualidade de vida; o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código familiar de Cosmoética. 

Teoriologia: o predomínio da autovivência precoce (99%) verbaciológica sobre a teoria 

(1%); a teoria da reeducação consciencial; a teoria da inteligência financeira; a teoria dos 7 cês; 

a teoria da autossustentabilidade. 

Tecnologia: as técnicas introdutórias de organização financeira; o ato de orientar a cri-

ança a organizar a mesada pequena com a técnica dos envelopes; a técnica do registro dos gas-

tos; a técnica do orçamento das férias em família; a técnica do orçamento familiar anual; a técni-

ca do planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo; a técnica do pé-de-meia familiar;  

a técnica da omissão superavitária (omissuper); as técnicas da administração transparente intra-

familiar do patrimônio econômico-financeiro. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico internacional desafiando cosmoeti-

camente o jovem inversor para a organização financeira pessoal necessária à sustentação do em-

preendimento grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva;  

o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico do esta-

do vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível dos Educado-

res; o Colégio Invisível dos Economistas; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito reeducador do exemplarismo financeiro familiar; o efeito halo no-

sográfico dos empréstimos inconsequentes; o efeito grupocármico da desordem financeira pesso-

al; o efeito evolutivo do desapego material lúcido precoce; o efeito da educação financeira com 

valores anticosmoéticos no desvio de proéxis; os efeitos da bilibertação inversora no autodesas-

sédio; o efeito policármico do investimento nas instituições tarísticas; os efeitos homeostáticos do 

investimento na reeducação evolutiva da população. 

Ciclologia: o ciclo financeiro patológico pedir-esbanjar-endividar-depender; o ciclo di-

ário pagar-receber contribuindo na tares precoce do infante; o ciclo familiar exemplarista 

trabalho-esforço-conquista. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio Energossomatologia- 

-Economia; o binômio benevolência-amparo; o binômio custo-benefício; o binômio desapego– 

–livre arbítrio; o binômio esforço-sucesso; o binômio dinheiro-liberdade; o binômio criativida-

de-economia; o binômio pé-de-meia–filantropia; o binômio patológico dependência-submissão; 

o binômio desorganização-endividamento; o binômio preço-valor; o binômio organização-pre-

venção; a aplicação saudável do binômio ganhar antes–gastar depois; o binômio discernir antes–

–auxiliar depois. 

Trinomiologia: o trinômio quem suja-limpa–quem desarruma-arruma–quem estraga- 

-conserta ensinando ao infante as bases da organização pessoal imediata; o trinômio dependên-

cia-independência-interdependência; a eliminação precoce do trinômio fragilidades-carências- 

-dependências; o trinômio motivação-trabalho-lazer na educação parental; o trinômio poder- 

-prestígio-posição seduzindo o jovem despreparado; o trinômio nosográfico desorganização-des-
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perdício-dano; o trinômio econômico receita-despesa-reserva; o trinômio oferta-procura-preço; 

o trinômio compra-venda-doação. 

Polinomiologia: o polinômio empregado-autônomo-dono-investidor; o polinômio pou-

par-trabalhar-multiplicar-alavancar; o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin; o polinômio 

existencial corpo-casa-comida-condução-companhia-carreira-currículo; o polinômio infância- 

-juventude-maturidade-velhice; o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença;  

o polinômio patológico desperdício de tempo–desperdício de trabalho–desperdício de material– 

–desperdício de dinheiro–desperdício de energia na administração inexperiente; o polinômio des-

viante dinheiro-poder-sexo-drogas; o polinômio educativo saber ganhar–saber investir–saber 

poupar–saber gastar–saber doar; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssi-

mo prazo. 

Antagonismologia: o antagonismo empresa familiar desviante / empresa familiar proe-

xológica; o antagonismo dívida ruim / dívida boa; o antagonismo fortalecimento da dependên- 

cia / desenvolvimento da autonomia; o antagonismo contar tostões / juntar milhões; o antagonis-

mo apego / desapego; o antagonismo avareza / megafraternidade; o antagonismo economia de 

consumo / economia de investimento; o antagonismo exploração infantil / estimulação infantil;  

o antagonismo carreira medíocre / carreira genial; o antagonismo dinheiro aplicado anticosmo-

eticamente criando prisões grupocármicas seculares / dinheiro aplicado cosmoeticamente patro-

cinando obras magnas e esclarecedoras. 

Paradoxologia: o paradoxo quem ensina deve aprender e quem aprende deve ensinar;  

o paradoxo de pensar no dinheiro para não precisar agir pensando só em dinheiro; o paradoxo 

de reservar dinheiro para não pensar em dinheiro; o paradoxo produtivo economizar realizando; 

a condição paradoxal de quem se contenta com o pouco material efêmero para alcançar o muito 

consciencial permanente; o paradoxo da vida material ser energética. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas conscienciocên-

tricas objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial; a política econô-

mica; as políticas governamentais de crédito fácil gerando altos índices de inadimplência; a retri-

buiciocracia; a proexocracia; a interassistenciocracia; a voliciocracia. 

Legislogia: as leis da Reeducaciologia Evolutiva; a lei do maior esforço evolutivo desde 

a juventude; a lei do maior esforço na escolha da carreira; a lei do menor esforço dificultando  

a conquista do pé-de-meia; a falta de legislação dos mercados financeiros; a lei anticosmoética 

do vale-tudo; a lei da responsabilidade fiscal; a lei da economia de males; as leis da Paradiploma-

cia; a tares adequada demonstrando à criança a vida como consequência da lei de causa e efeito. 

Filiologia: a neofilia; a economofilia; a dinheirofilia; a inventariofilia; a administrofilia;  

a liberofilia; a proexofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: o avesso da síndrome do infantilismo; a síndrome do canguru; a síndro-

me do perfeccionismo; a experiência curta e impactante da exploração laboral vacinando a recém-

-conscin contra a síndrome do empregado; a síndrome da robotização existencial; a eliminação 

da síndrome do furão; a profilaxia familiar da síndrome do hiperconsumismo. 

Mitologia: o mito de o dinheiro trazer felicidade; o mito de o dinheiro comprar tudo;  

o mito do dinheiro fácil; o mito religioso de o voto de pobreza ser evolutivo; o mito da inocência 

infantil; o mito do filho perfeito; o mito do inversor perfeito; o mito de o(a) filho(a) de intermissi-

vista ter Curso Intermissivo; o mito das instituições financeiras sólidas; a desmitificação do pro-

cesso de vendas; as autodesmitificações. 

Holotecologia: a educacioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a proexoteca; a inve-

xoteca; a energeticoteca; a administroteca; a economoteca; a inventarioteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Assistenciologia; a Despertologia; a Evolu-

ciologia; a Ressomatologia; a Invexologia; a Economia; a Inventariologia; a Psicologia Econômi-

ca; a Exemplologia; a Cosmoeticologia; a Maxiproexologia; a Policarmologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida desde a segunda infância; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a consciex professora titular de Reeducaciologia no Curso Intermis-

sivo; a conscin enciclopedista; a conscin large; a conscin miserê; a pessoa liberta da escravidão 

ao cifrão; a conscin empreendedora; a conscin megainvestidora. 

 

Masculinologia: o educador financeiro precoce; o infante vendedor; o adolescente in-

vestidor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o duplista; o proexista; o reedu-

cador familiar; o poupador; o consumista; o desempregado; o dependente financeiro; o caloteiro;  

o assalariado; o autônomo; o comissionado; o negociante; o empresário; o aposentado rico e jo-

vem; o contabilista; o economista; o corretor financeiro; o assessor econômico-financeiro famili-

ar; o abridor de caminhos; o filantropo; o epicon lúcido; o escritor financeiro; o inversor existen-

cial large superior; o tenepessista; o ofiexista; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação; o empreendedor conscienciocêntrico precoce. 

 

Femininologia: a educadora financeira precoce; a infante vendedora; a adolescente in-

vestidora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a duplista; a proexista; a re-

educadora familiar; a poupadora; a consumista; a desempregada; a dependente financeira; a calo-

teira; a assalariada; a autônoma; a comissionada; a negociante; a empresária; a aposentada rica  

e jovem; a contabilista; a economista; a corretora financeira; a assessora econômico-financeiro fa-

miliar; a abridora de caminhos; a filantropa; a epicon lúcida; a escritora financeira; a inversora 

existencial large superior; a tenepessista; a ofiexista; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação; a empreendedora conscienciocêntrica precoce; a Serenona 

Monja, especialista na assistência dedicada às mulheres e às crianças. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sa-

piens oeconomicus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens thesaurus; o Homo sapiens 

professionalis; o Homo sapiens fartus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recyclans;  

o Homo sapiens reurbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação financeira precoce básica = a focada no incentivo à aprendiza-

gem teática antecipada da construção do pé-de-meia, exclusivamente através da poupança e do 

trabalho assalariado; educação financeira precoce avançada = a focada no incentivo à aprendiza-

gem teática antecipada da construção do pé-de-meia, majoritariamente através de empreendimen-

tos econômico-financeiros lúcidos e autossuficientes. 

 

Culturologia: a máxima “pensenizemos a fim de acontecer o melhor negócio para to-

dos” aplicada enquanto cultura educacional financeira. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a educação financeira precoce, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Atitude  educativa  pró-evolução:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

02.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

03.  Buffer  financeiro:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 
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06.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

07.  Energia  do  dinheiro:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Escolha  da  carreira  profissional:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

11.  Maternagem  racional:  Maternologia;  Neutro. 

12.  Síndrome  do  hiperconsumismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Tesaurização:  Autoproexologia;  Homeostático. 

14.  Venda  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Voluntariado  conscienciológico  internacional:  Interassistenciologia;  Homeostá-

tico. 

 

A  EDUCAÇÃO  FINANCEIRA  PRECOCE,  ALIADA  À  COSMO-
ÉTICA,  AO  DOMÍNIO  ENERGÉTICO  E  À  ASSISTENCIALIDA-
DE,  PROMOVE  A  ANTECIPAÇÃO  LÚCIDA  DA  FASE  EXECU-
TIVA  DE  PROÉXIS  MEGAFRATERNAS  REURBANIZADORAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já cogitou o quanto se beneficiou de educação 

financeira precoce, na infância ou adolescência? Em qual medida está retribuindo, a favor da Hu-

manidade, para a expansão da lucidez cosmoética econômico-financeira das recém-conscins, atu-

almente na fase evolutiva mais permeável a neoaprendizagens? 
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112 p.; 1 E-mail; 1 microbiografia; 21 x 14 cm; br.; Pergaminho; Cascais; Portugal; 2005; páginas 9 a 104. 
17.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 

glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Editares; Foz do Iguacu, PR; 2011; páginas 48, 143 a 148. 
18.  Trump, Donald J.; & Kiyosaki, Robert T.; Nós queremos que você fique Rico: Dois Bilionários, uma só 

Mensagem (Why we want you to Be Rich); revisora Eliana Bussinger; trad. Alessandra Mussi Araujo; 352 p.; 5 seções; 29 

caps.; 1 E-mail; 18 fotos; 2 microbiografias; alf.; 23 x 16 cm; br.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 41 a 52, 103 
a 116, 145, 155, 163 a 186, 227 a 234, 271 a 280 e 311 a 316. 

19.  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.; Ed. Princeps; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 

234, 595, 596, 688, 853 a 857 e 1.111. 
20.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner & Cristiane Ferraro; 

172 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 27. 
21.  Wattles, Wallace D.; A Ciência de Ficar Rico: Uma Mensagem Poderosa para Atrair Sucesso Financei-

ro usando o Poder Criativo (The Science of Getting Rich); trad. Aulyde Soares Rodrigues; 112 p.; 17 caps.; 1 E-mail;  

1 microbiografia; alf.; 21 x 13 cm; br.; 6ª Ed.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 5, 11 a 22, e 34 a 40. 
22.  Wood, John; Sair da Microsoft para Mudar o Mundo: Como deixei o meu Cargo de Director para Aju-

dar 10 Milhões de Crianças a aprenderem a Ler (Leaving Microsoft to Change the World); revisor Ayala Monteiro; trad. 

Maria João Camacho; 300 p.; 3 seções; 24 caps.; 1 E-mail; 42 fotos; 1 microbiografia; alf.; 23 x 15 cm; br.; Casa das 
Letras; Cruz Quebrada; Portugal; 2007; páginas 7 e 13 a 296. 
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E D U C A Ç Ã O    I N F I N I T A  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A educação infinita é o ato ou efeito de ensejar, facilitar, favorecer, possi-

bilitar, praticar, promover e proporcionar a aprendizagem ininterrupta, sem limite, infinda, vasta 

ou ilimitada por parte da conscin lúcida, todo o tempo e em qualquer dimensão existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo educação deriva do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nu-

trir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (uma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; ins-

truir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo infinito procede do mesmo idioma Latim, 

infinitus, “que não tem limites; imenso; infinito; eterno; inumerável; indeterminado; geral”. Sur-

giu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Aprendizagem infinita. 2.  Formação cultural infinita. 3.  Autorree-

ducação ininterrupta. 4.  Auteducação permanente. 5.  Educação contínua. 6.  Megapolimatia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo infinito: 

infinição; infinidade; infinitésima; infinitesimal; infinitésimo; infinitiforme; infinitismo; infinitis-

ta; infinitístico; infinitividade; infinitivo; infinitívoco; infinitizar-se; infinitófilo; infinitovismo; in-

finotovista; infinitude. 

Neologia. As duas expressões compostas educação infinita deficitária e educação infini-

ta superavitária são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Educação convencional. 2.  Educação formal. 3.  Educação lacuna-

da. 4.  Educação impermanente. 

Estrangeirismologia: a open mind; o strong profile; o upgrade intraconsciencial plane-

jado; o breakthrough evolutivo; a endless life; o continuous selfimprovement; o Administrarium; 

o Proexarium; o megacurriculum vitae pessoal; o Evolutionarium; o ad infinitum educacional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da autocognoscibilidade multidimensional. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: Educação: 

essência evolutiva. Evolução: auteducação eterna. 

Filosofia. A Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da educação; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a educação infinita; a evolução consciencial como sendo, de fato, a educação 

infinita; a autovivência refletida; a maturidade integral; as autopesquisas incessantes; a megafra-

ternidade interassistencial pedagógica; o autodidatismo permanente; o aproveitamento máximo do 

tempo e dos aportes recebidos para a consecução da autoproéxis; a autorganização dos próprios 

estudos; a eficácia da autoapreensibilidade mentalsomática ou intelectiva; a melhoria do psi-

quismo a caminho do taquipsiquismo sadio; o interesse por tudo, no entanto preferindo o mega-

foco evolutivo ideal; a autocosmovisão sem contudo perder de vista a meta da pesquisa do mo-

mento evolutivo; o fato prioritário de todo pesquisador, analista, exegeta, hermeneuta e bom 

observador, homem ou mulher, saber tirar proveito de qualquer pesquisa, invenção, descoberta, 

serendipitia ou verpon; a Holoteca; a Megaescola Terrestre; a progressão permanente da auto-

cognição; a infinita capacidade de aperfeiçoamento da Humanidade; a abrangência da cognição 

do Serenão. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a paraeducação infinita. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo curiosidade sadia–autopesquisa–leitura; o sinergismo 

senso pesquisístico–paciência. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial interminável; o princípio da prio-

ridade compulsória; o princípio do não retorno cronêmico; o princípio evolutivo do devagar  

e sempre; o princípio evolutivo de levar tudo de eito; o princípio da expansão cognitiva, cosmo-

visiológica e infinita; o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar. 

Codigologia: a progressividade depurativa infindável no código pessoal de Cosmoética 

(CPC); o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto ao tempo em relação ao tempo alheio. 

Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva, consciencial, inarredável e infinita. 

Tecnologia: as técnicas de aproveitamento do tempo pessoal; a técnica de mais 1 ano de 

vida; a técnica do crescendo proexológico; as técnicas autevolutivas para a progressão ascen-

dente continuada; as técnicas de autaperfeiçoamento cosmoético; a técnica do sobrepairamento 

analítico; a técnica do omniquestionamento. 

Voluntariologia: o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal;  

o paravoluntariado engajado no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais; o efeito abridor 

de caminhos do pioneirismo evolutivo; o efeito exemplificador interassistencial do convívio inter-

níveis hierárquicos da Escala Evolutiva das Consciências; os efeitos cognoscitivos da manuten-

ção do cérebro aquecido para os neoconteúdos; os efeitos desestimulantes das políticas de des-

continuidade dos estudos; os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais; o efeito 

abridor de caminhos do pioneirismo evolutivo; o efeito exemplificador interassistencial do con-

vívio interníveis hierárquicos da Escala Evolutiva das Consciências; os efeitos cosmovisiológicos 

do aprofundamento teático em diferentes áreas do conhecimento; os efeitos heurísticos da con-

junção de cognições originalmente desagregadas. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas pelo extrapolacionismo consciencial for-

necendo os parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo 

evolutivo pessoal; a progressão perene dos ciclos da Natureza; os estágios sucessivos do ciclo do 

desenvolvimento consciencial; o ciclo ascensão-queda dos poderios anticosmoéticos; o potencial 

para aprender mantido durante todo o ciclo etário humano; o ciclo interassistencial aprender-en-

sinar. 

Enumerologia: a série escolar; a alta escola; a escola fundamental; a escola realista;  

a escola superior; a orientação educacional; a aula magna. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancogni-

ção; o binômio especialismo-generalismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo cons-

ciencial; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio maxiescalas-mi-

niescalas; o binômio telescópio-microscópio; o binômio observação direta–observação indireta; 

o binômio patológico excesso-escassez; o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio da efi-

cácia qualidade-quantidade; o binômio evolução infinita–educação infinita. 

Interaciologia: a interação auteducação permanente–docência permanente; a interação 

autodidatismo permanente–autoqualificação crescente; a interação autoformação continuada– 

–autocapacitação interminável; a interação autopesquisa constante–autorrenovação infindável;  

a interação autodepuração permanente–automaturação perene; a interação auteducação perma-

nente–docência permanente; a interação educação formal–formação autodidática; a interação 
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dos nichos das neoideias; a interação neoparadigma-Neociências; a interação organização men-

tal–organização espacial. 

Crescendologia: o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo inserido ponderada-

mente na grade de horário pessoal; o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o crescendo 

completismo diário–completismo existencial (compléxis); o crescendo evolutivo cronológico. 

Trinomiologia: o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio passado-presente-futu-

ro; o trinômio autodisponibilidade-ensejo-conjuntura; o trinômio curto prazo–médio prazo–lon-

go prazo; o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o trinômio prioridade-objeti-

vidade-produtividade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio (aliteração) holocar-

ma-holobiografia-holomemória; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-autocosmoéti-

ca-interassistencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sa-

zonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio das fases do autodesenvolvimento evolutivo 

lúcido primeiro tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo; o polinômio sentido-inten-

sidade-velocidade-aceleração do investimento na autevolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria rarefeita / teoria consistente; o antagonismo 

exegese / eisegese; o antagonismo essência / aparência; o antagonismo conteúdo / forma; o anta-

gonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo cognoscível / incognoscível; o anta-

gonismo protabordagem da toupeira / ultrabordagem da Consciex Livre; o antagonismo tempo 

integral / tempo livre; o antagonismo dia matemático / dia perdido; o antagonismo dia cultural 

/ dia vegetativo; o antagonismo infinitamente microscópico / infinitamente grandioso; o antago-

nismo progressões eventuais / progressões permanentes; o antagonismo profissional / diletante;  

o antagonismo estudo pró-erudição / diversão pró-desleixo. 

Paradoxologia: o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial mínimo. 

Politicologia: a democracia pura. A política pessoal de buscar sempre acrescentar maior 

excelência à autexpressão educacional. 

Legislogia: a lei do maior esforço educacional evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a pesquisofilia; a priorofilia; a assistencio-

filia; a leiturofilia; a paratecnopensenofilia. 

Mitologia: o mito do fim do ciclo de estudos. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a recexoteca; a prioroteca; a parapeda-

gogoteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Parapedagogiologia; a Recexologia; a Cos-

movisiologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Autocogniciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; 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 ree-

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 pa-

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens educator; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo 

sapiens autodidacticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens constructus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação infinita deficitária = a aprendizagem pessoal dedicada apenas  

à obtenção de conhecimentos humanos ou intrafísicos; educação infinita superavitária = a apren-

dizagem pessoal dedicada à obtenção de conhecimentos intrafísicos e extrafísicos ou multidimen-

sionais, parapsíquicos. 

 

Culturologia: a Megaculturologia da Reeducaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a educação infinita, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Macroconsciencialidade:  Reeducaciologia;  Neutro. 

10.  Parceria  pedagógica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 

15.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  DA  EDUCAÇÃO  INFINITA  COMO  SENDO,  
ANTES  DE  TUDO,  A  CRIAÇÃO  PESSOAL  INTELIGENTE  

DO  BOM  HÁBITO  MENTALSOMÁTICO  DE  ABORDAR,  PES-
QUISAR,  REANALISAR  E  SINTETIZAR  INCESSANTEMENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, parou de estudar? Desde quando? Por qual 

razão? 
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E D U C A Ç Ã O    P R I M Á R I A  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A educação primária é a preparação pessoal da conscin capaz de preveni-la 

de chegar à maturidade humana dominada pelo apedeutismo social ou ignorando os fundamentos 

razoáveis da convivialidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo educação provém do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de 

nutrir; cultura; cultivo”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo primário deriva também do idio-

ma Latim, primarius, “primeiro; principal; primário; que é da primeira ordem, de primeiro pla-

no”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Cultura primária. 2.  Educação rude. 3.  Deseducação. 

Neologia. As 3 expressões compostas educação primária insuficiente, educação primá-

ria mediana e educação primária satisfatória são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Cultura polimática. 2.  Educação cultivada. 3.  Educação primorosa. 

Estrangeirismologia: o knowledge inicial; os primórdios do background cognitivo; os 

fundamentos necessários à performance intelectual futura. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Conviviologia Pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Constranger, 

não. Educar. 

Filosofia. Os estudos e pesquisas da Filosofia da Educação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; os genopensenes; a genopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os cognopensenes; a cognopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a educação primária; a lacuna na formação cultural; os hábitos rudes da igno-

rância social; a ausência do bom-tom; a falta de burilamento nos modos pessoais; as gafes de todo 

dia; a alfabetização; o aperfeiçoamento integral das faculdades humanas; a construção das bases 

cognitivas e intelectivas; a promoção do interesse pelo autodidatismo; a formação das novas ge-

rações sendo investimento social a longo prazo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conquista da si-

nalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo educação intermissiva–educação inicial favorecendo  

a recuperação antecipada de cons magnos; o sinergismo escolaridade convencional–educação 

conscienciológica; o sinergismo paracérebro receptivo–cérebro receptivo. 

Principiologia: o princípio do direito universal à educação; o princípio cosmoético de 

educar sem inculcar; a relevância do princípio do exemplarismo pessoal (PEP) na interação 

adulto-criança. 

Codigologia: a aprendizagem dos códigos de etiqueta social; a elaboração dos rudimen-

tos do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias da educação humana. 
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Tecnologia: as técnicas didáticas para a reeducação adequada da consréu ao intermis-

sivista; as técnicas pedagógicas de aproveitamento máximo da curiosidade infantil; a instrução 

precoce sobre as técnicas de viver evolutivamente favorecendo a longevidade produtiva e o com-

pléxis. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na EVOLUCIN. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: os efeitos intelectualmente nefastos da educação repressora nos primeiros 

anos do estudante; os efeitos sociais da educação primária de alta qualidade com acesso uni-

versal obrigatório e gratuito; os efeitos dos pais, professores e preceptores na aprendizagem in-

fantil. 

Neossinapsologia: a criação do apreço e motivação pela formação continuada de neos-

sinapses. 

Ciclologia: os ciclos de debates na infância integrando a intelectualidade com a comu-

nicabilidade. 

Enumerologia: as primeiras inserções culturais; as primeiras lições aprendidas; as pri-

meiras letras grafadas; as primeiras linhas expostas; as primeiras trocas ideativas; as primeiras 

produções cognitivas; os primeiros passos intelectuais. 

Binomiologia: o binômio (dupla) professor-aluno; o binômio educação-evolução; o bi-

nômio educação formal–educação multidimensional; o binômio autolibertador domínio energéti-

co–independência financeira. 

Interaciologia: a interação patológica autocomplacência-acriticismo; a interação evo-

lutiva educação primária eficaz–intelectualidade adolescente; a interação educação primária de-

feituosa–lacunas na formação cultural. 

Crescendologia: o crescendo educação formal–autodidatismo permanente; o crescendo 

aprendente-semperaprendente. 

Trinomiologia: o trinômio educação familiar–educação escolar–educação pessoal;  

o trinômio educativo formação-desenvolvimento-aprimoramento; o trinômio docente qualifica-

ção-disponibilidade-paciência; o trinômio discente autesforço-autodomínio-autoconfiança; o tri-

nômio educação-profilaxia-saúde. 

Polinomiologia: o polinômio professor competente–conteúdo relevante–material didáti-

co primoroso–mobiliário ergonômico–ambiente climatizado; o polinômio ensinar a estudar–ensi-

nar a aprender–ensinar a raciocinar–ensinar a questionar–ensinar a refletir. 

Antagonismologia: o antagonismo educação / deseducação; o antagonismo educação 

/ apedeutismo; o antagonismo sabedoria / ignorância; o antagonismo norma culta / norma po-

pular. 

Politicologia: as políticas governamentais de Educação; as políticas públicas de erradi-

cação do analfabetismo; as políticas específicas de cada instituição educativa. 

Legislogia: a lei do maior esforço docente; as leis da Reeducaciologia Evolutiva. 

Filiologia: a informação sobre autocuidados favorecendo a biofilia; o incentivo à leitura 

sadia predispondo a bibliofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a recexoteca; a prioroteca; a parapeda-

gogoteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Etologia; a Sociologia; a Conviviologia;  

a Grupocarmologia; a Parapedagogiologia; a Recexologia; a Cosmovisiologia; a Autodetermino-

logia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 autoeducabilis; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens constructus; o Homo sapiens educator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação primária insuficiente = a educação da pessoa de ciclo educativo 

inicial incompleto; educação primária mediana = a educação infantil medíocre; educação primária 

satisfatória = a educação da pessoa com estudos iniciais extras por meio de preceptoria especial. 

 

Culturologia: a educação intercultural; a Multiculturologia da Reeducaciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 

categorias de educação, em geral: 

01.  Educação ambiental: a mentalidade holopensênica; o senso ecológico. 

02.  Educação científica: a autexperimentação estudada; o senso pesquisístico. 

03.  Educação conscienciométrica: o autoconhecimento elementar; o senso de identida-

de autocrítica. 

04.  Educação cosmoética: as regras de conduta; o senso de responsabilidade intercons-

ciencial. 

05.  Educação econômica: as noções sobre finanças; o treino do binômio gastar-pou-

par; o senso monetário. 

06.  Educação energossomática: o estado vibracional; o ciclo assim-desassim; o senso 

de equilíbrio bioenergético. 

07.  Educação etológica: a autodisciplina; o senso de autorganização. 

08.  Educação higiênica: as regras de Higiene Física e Mental; o senso de limpeza ho-

lossomática. 

09.  Educação interassistencial: o convívio solidário; o senso de generosidade. 

10.  Educação mentalsomática: o aprimoramento das faculdades mentais; o senso inte-

lectual. 

11.  Educação nutricional: o entendimento da função dos alimentos; a dieta equilibra-

da; o senso da alimentação saudável. 

12.  Educação parapsíquica: a cientificidade paraperceptiva; o sendo de multidimensio-

nalidade pessoal. 

13.  Educação política: a mentalidade cívica; o senso de cidadania. 
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14.  Educação social: o bom-tom; a civilidade; o senso comunitário. 

15.  Educação somática: o domínio do corpo físico; o senso psicomotor. 

16.  Educação tecnológica: o acesso às tecnologias de ponta; o senso tecnológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a educação primária, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

02.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

05.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

09.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

11.  Parceria  pedagógica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 

 

O  PERÍODO  DA  EDUCAÇÃO  PRIMÁRIA  DA  CONSCIN   
É  DECISIVO  PARA  O  APRIMORAMENTO  DO  EMPREGO  
DO  DISCERNIMENTO  QUANTO  À  INTELECTUALIDADE  

E  CONSECUÇÃO  DA  AUTOPROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Como recebeu você, leitor ou leitora, a educação primária? Tal educa-

ção conseguiu embasar e suprir as bases da vida intrafísica? 
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E D U C A Ç Ã O    P S I C O M O T O R A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A educação psicomotora é o meio pedagógico ou a metodologia de ensino- 

-aprendizagem fundamentada no emprego do corpo em movimento, para o desenvolvimento das 

capacidades sensoriais, perceptivas e motoras da conscin, homem ou mulher, de maneira integral 

e harmoniosa, visando à melhoria da autorganização consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo educação deriva do idioma Latim, educatio, “ação de criar, de nu-

trir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (uma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; instru-

ir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. O primeiro elemento de composição psico provém do idi-

oma Grego, psykh, de psykhé, “alento; sopro de vida; alma”. O vocábulo motor vem do mesmo 

idioma Latim, motorius, “que põe em movimento”, e motor, “o que se move ou movimenta algu-

ma coisa”, ambos derivados de motum, e este do verbo movere, “mover”. Surgiu, no idioma Por-

tuguês, no Século XIX. O termo psicomotricidade foi empregado pela primeira vez pelo médico 

alemão Carl Wernicke (1848–1905), em 1900. 

Sinonimologia: 1.  Educação da psicomotricidade. 2.  Educação da interação psiquismo-

motricidade. 3.  Educação para o controle gradativo do soma. 

Neologia. As duas expressões compostas educação psicomotora inicial e educação psi-

comotora madura são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Educação física. 2.  Programa de reeducação evolutiva. 3.  Terapia 

psicomotora. 

Estrangeirismologia: o background psicomotor; a expertise psicomotora aprimorada  

a cada existência intrafísica; o curriculum vitae do educador físico interassistencial. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao desenvolvimento da psicomotricidade eficaz. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Movimento é evo-

lução. 

Citaciologia: – O movimento é, antes de tudo, a única expressão e o primeiro instru-

mento do psiquismo (Wallon, 1879–1962). O corpo é matéria, moldado pela alma, e essa é res-

ponsável por colocar o corpo em movimento (Aristóteles, 384–322 a.e.c.). Conhece-te a ti mesmo 

(Sócrates, 470–399 a.e.c.). O corpo possibilita à alma tomar consciência de sua existência  

(F. Maine de Biran, 1766–1824). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da educação psicomotora; o holopensene pessoal 

da psicomotricidade; o holopensene pessoal da reeducação psicomotora; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a educação psicomotora; a pedagogia do movimento; o movimento corporal 

enquanto método pedagógico de harmonização do indivíduo com o mundo interno e externo;  

o sujeito em relação com o tempo, o espaço e o outro; a possibilidade de dominância somática  

e equilíbrio holossomático; a conduta motriz explicitando a organização do comportamento mo-

tor; o domínio corporal enquanto elemento de controle da personalidade; a compreensão da lógica 

interna e externa das práticas psicomotrizes; a oportunidade de trabalhar as diferenças e seme-

lhanças conscienciais; a maturidade do sistema nervoso propiciando a integração das funções mo-

toras e psíquicas; o desenvolvimento global a partir do aspecto físico-motor; a hiperatividade efi-

caz; as velozes mudanças somáticas na infância; as relações cognitivas-sensoriomotoras-psíquicas 
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na compreensão das capacidades de ser e de se expressar a partir do movimento no contexto psi-

cossocial; a capacidade de individualizar e personalizar os padrões de movimento, tornando-se 

único, singular; o espetáculo do corpo em movimento; o preço alto a ser pago por desconsiderar 

as necessidades corporais; o desenvolvimento comunicativo do corpo pelos movimentos e expres-

sões; a conscienciocinese contribuindo à conquista da percepção corporal; o mobiliário escolar 

ajudando a aumentar a consciência somática; o tônus muscular visto ao modo de pano de fundo 

de todo ato motor; a cultura familiar inibindo e / ou contribuindo com o conhecimento quanto às 

potencialidades, habilidades e capacidades psicomotoras pessoais; o movimento organizado e in-

tegrado otimizando a dinâmica evolutiva; o disciplinamento das tendências instintivas; a Mesolo-

gia, a Anatomia, a Fisiologia e a Genética influenciando na organização cinética; o comportamen-

to da criança se organizando sob influência dos estímulos sensoriais; a educação psicomotora 

concernente à formação de base indispensável a toda criança, seja normal ou com problemas, 

assegurando o desenvolvimento funcional; o movimento corporal sendo alicerce das construções 

intelectivas e psicomotrizes; a avaliação psicomotora auxiliando na detecção de problemas corpo-

rais dificultadores de aprendizagem; a postura, os gestos, os movimentos corporais, as formas fi-

sicas desvelando sentimentos, traumas, motivações, posicionamentos e desejos da criança; a psi-

comotricidade contribuindo na prevenção e tratamento das dificuldades sensório-motoras da 

conscin-criança; a prática pedagógica da educação física no âmbito escolar; a Associação Interna-

cional de Ressomatologia e Evolução na Infância (EVOLUCIN); a reeducação psicomotora como 

terapia do deficit instrumental; o esforço necessário para o autoconhecimento do próprio corpo 

humano; a autorreeducação psicomotora a cada nova vida intrafísica; a eficácia da autapreensibi-

lidade intelectiva; a manutenção prioritária da autolucidez psicomotriz. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desde a infância 

qualificando as interrelações conscienciais; a assimilação energética simpática (assim) favorecen-

do o aprendizado psicomotriz; o comportamento afável, empático, educado, interassistencial nas 

atividades físicas desde tenra idade; a criança esponja parapsíquica sofrendo influências do ambi-

ente escolar inibidora da livre expressão corporal e consciencial; a autoparaperceptibilidade en-

quanto instrumento pedagógico de interassistencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo psiquismo-motricidade; o sinergismo (percepção) auditi-

va-visual-tátil-olfativa-gustativa-motora-espacial; o sinergismo inteligência evolutiva–inteligên-

cia somática; o sinergismo mens sana in corpore sano. 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio da interassistencialidade  

a partir das ECs. 

Codigologia: o código de Ética do psicomotricista; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) orientando as posturas parapedagógicas. 

Teoriologia: a teoria da lateralidade; a teoria da ação motriz; a teoria da inteligência 

somatológica. 

Tecnologia: a técnica da atividade espontânea da criança; a técnica da reeducação psi-

comotora; as técnicas de percussão corporal; a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura 

energossomática; as técnicas conscienciométricas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório de Praxiologia motriz; o labcon diário do convívio social com as conscins-

-crianças dos mais variados níveis evolutivos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível dos Educadores; 

o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito da linha mediana para o desenvolvimento da lateralidade; o efeito 

nocivo da atividade física e musculação em excesso prejudicando o processo de crescimento; os 
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efeitos sadios dos exercícios físicos saudáveis no dinamismo intelectivo; os efeitos da maturidade 

física na autexpressão da maturidade consciencial. 

Neossinapsologia: as sinapses; as neossinapses adquiridas durante as fases do desen-

volvimento psicomotor; a estimulação psicomotora desenvolvendo habilidades de maneira natu-

ral e agradável propiciando a aquisição de neossinapses; a formação continuada de neossi-

napses. 

Ciclologia: o ciclo do amadurecimento infantil; o ciclo da aprendizagem-aplicação;  

o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo restringimento-lucidez. 

Enumerologia: a estimulação dos aspectos mentais; a estimulação dos aspectos psicoló-

gicos; a estimulação dos aspectos sociais; a estimulação dos aspectos culturais; a estimulação dos 

aspectos físicos; a estimulação dos aspectos conscienciais; a estimulação dos aspectos interassis-

tenciais. 

Binomiologia: o binômio corpo-mente; o binômio motricidade-psicomotricidade; o bi-

nômio educação motora–reeducação psicomotora; o binômio inteligência somatológica–cuida-

dos somatológicos continuados; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação didática do educador–eumatia dos educandos; a interação 

escola-família; a interação criança-adultos; a interação inevitável soma-energossoma-psicosso-

ma-mentalsoma. 

Crescendologia: o crescendo inexperiência-experiência-maturidade; o crescendo cres-

cimento físico–crescimento consciencial; o crescendo autoinconsciência-autoconsciência. 

Trinomiologia: o trinômio tarefa-indivíduo-ambiente; o trinômio da triangulação cor-

po-espaço-tempo; o trinômio movimento-intelecto-afeto; o trinômio individualidade-linguagem-

-socialização. 

Polinomiologia: o polinômio movimento-destreza-agilidade-velocidade; o polinômio 

(dominância lateral) destra-canhota-ambidestra-cruzada; o crescendo educação–reeducação–te-

rapia psicomotora–consciencioterapia. 

Antagonismologia: o antagonismo comer de menos / exercitar-se demais; o antagonis-

mo biomecânica externa / biomecânica interna; o antagonismo energias conscienciais simpáticas 

/ energias conscienciais antipáticas. 

Paradoxologia: o paradoxo de o soma rústico subjugar a consciência sofisticada; o pa-

radoxo de o domínio de retrossomas agilizar o domínio do neossoma. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da evolução consciencial; a lei do mai-

or esforço mentalsomático. 

Filiologia: a adaptaciofilia; a somatofilia; a biofilia; a materiofilia; a pedagogofilia; a co-

gniciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a somatofobia; a evoluciofobia; a neofobia; a superação do medo de errar, 

mantendo o foco nas qualidades e potencialidades individuais e não nas incapacidades. 

Sindromologia: a síndrome do déficit de atenção e hiperatividade; a síndrome da debi-

lidade psicomotora. 

Maniologia: a mania do videotismo desencadeando problemas e vícios posturais. 

Mitologia: o mito da psiquê; o mito de Mercúrio, deus do movimento. 

Holotecologia: a somatoteca; a macrossomoteca; a educacioteca; a evolucioteca; a fisio-

logoteca; a intelectoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Biologia Humana; a Fisiologia; a Neurofisiolo-

gia; a Pedagogia; a Psicologia; a Psicopedagogia; a Medicina; a Psiquiatria; a Educaciologia;  

a Reeducaciologia; a Sociologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-criança; a família; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o professor; o educador físico; o psicomotricista; o psicopedagogo; 

o pai; o educando; o aluno; o estudante; o semperaprendente. 

 

Femininologia: a professora; a educadora física; a psicomotricista; a psicopedagoga; 

a mãe; a educanda; a aluna; a estudante; a semperaprendente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens 

cerebralis; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação psicomotora inicial = a pedagogia das relações sistêmicas entre 

o psiquismo e a motricidade na fase infantil; educação psicomotora madura = a pedagogia das re-

lações sistêmicas entre o psiquismo e a motricidade na fase adulta. 

 

Culturologia: a cultura da valorização da educação; a cultura corporal de movimento; 

a cultura da educação psicomotora; a cultura da humanização; a cultura da somaticidade;  

a cultura da consciência enquanto ser em evolução constante. 

 

Historicidade. O método psicocinético de educação pelo movimento, criado por Jean Le 

Boulch (1924–2001) e fundamentado na educação global da criança, foi direcionado primeira-

mente para a Educação Física em escolas primárias em substituição ao esporte. 

Psicomotricidade. A educação psicomotora iniciada desde cedo prepara a conscin para  

a autoconsciência corporal, propiciando o desenvolvimento simultâneo da inteligência. 

 

Intrafisicologia. No universo da Neuropsicologia, eis, em ordem alfabética, 3 condições 

consideradas fundamentais para o desenvolvimento psicomotor da conscin-criança na interação 

com o meio: 

1.  Ambiente. O local físico onde a criança vive deve ser estimulante, repleto de símbo-

los e significados, instigador da inteligência (autocognição). 

2.  Maturação (psicomotora). O conhecimento e desenvoltura do próprio corpo ocorre 

de acordo com o amadurecimento dos aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e intelectuais, 

impulsionados pela ação dos pais e da escola. 

3.  Neuromotricidade. Os “movimentos vividos”, inicialmente respostas aos instintos 

ou reflexos, são monitorados pelo cérebro, modelando a neuromotricidade a partir da interação 

indivíduo-Mesologia. 

 

Tipologia. Quanto à Praxiologia Motriz, o desempenho da conscin, pode ser classifica-

do, em 5 tipos, dispostos em ordem alfabética: 

1.  Apraxia. Incapacidade de realizar movimentos intencionais coordenados. Desempe-

nho considerado muito fraco. 

2.  Dispraxia. Perturbação quanto à capacidade de executar movimentos voluntários 

aperfeiçoados. Desempenho considerado fraco ou insatisfatório. 

3.  Eupraxia. Consecução normal e bem controlada de movimentos coordenados. De-

sempenho considerado bom. 

4.  Hiperpraxia. Consecução precisa, perfeita, econômica, ou a facilidade de controlar 

todas as atividades propostas. Desempenho considerado excelente. 

5.  Hipopraxia. Consecução deficiente, deficit, inatividade. Desempenho considerado 

deficitário, falho. 

 

Categoriologia. Quanto à Nosografia, o transtorno psicomotor pode ser classificado em 

3 categorias, a seguir listadas em ordem alfabética: 
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1.  Debilidade psicomotora. Falta de força muscular, fraqueza ou astenia para executar 

o ato motor (movimento). 

2.  Inibição psicomotora. Diminuição acentuada e generalizada dos movimentos. 

3.  Instabilidade psicomotora. Falta de estabilidade ou firmeza quanto à sustentação ou 

equilíbrio do ato motor. 

 

Relações. Os transtornos psicomotores não podem ser tratados apenas enquanto síndro-

me motora, devendo-se levar em consideração o desenvolvimento afetivo e as relações com 

o meio (Mesologia), Genética e Paragenética. 

Movimento. Os desafios corporais constituem atividades pedagógicas importantes para  

a maturescência da motricidade da criança. 

Instituição. Cabe às escolas, em vez de imobilizar as crianças nas cadeiras, propor ativi-

dades ou vivências motoras adequadas capazes de educar e / ou reeducar as manifestações emoci-

onais e flexibilizar o pensamento, essenciais para o desenvolvimento integral da criança enquanto 

consciência. 

Educaciologia. A educação psicomotora incetiva a conduta motora sadia em todo  

o transcurso de existência humana. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a educação psicomotora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.   Antianatomia  humana:  Paranatomia;  Nosográfico. 

02.   Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

03.   Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.   Comando  exterior:  Somatologia;  Neutro. 

05.   Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

06.   Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.   Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

08.   Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.   Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

10.   Ônus  da  infância:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.   Recepção  somática:  Somatologia;  Neutro. 

12.   Reeducação  evolutiva  na  infância:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

13.   Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.   Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.   Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  EDUCAÇÃO  PSICOMOTORA  VISA  O  DESENVOLVIMENTO   
DO  EQUILÍBRIO  MOTOR  E  INTELECTUAL  DA  CONSCIN,  LI-
BERANDO  A  CONSCIÊNCIA  DO  PREDOMÍNO  PSICOMOTRIZ  

PARA  O  BOM  EXERCÍCIO  DAS  TAREFAS  ASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece e admite a educação psicomotora en-

quanto método de desenvolvimento da conscientização corporal? Quais proveitos evolutivos você 

já obteve com a psicomotricidade dominada com discernimento pelo cérebro? 
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E D U C A Ç Ã O    T R A F O R I S T A  
( R E E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia.  A educação traforista é a ação, ato ou efeito de o pai, a mãe, o educador,  

a educadora e / ou responsável ensejarem incentivar, favorecer, orientar, esclarecer, despertar, 

preparar e dinamizar o desenvolvimento cosmoético e integral – físico, psíquico, emocional  

e mental – da criança, centrado nos talentos, habilidades ou predicados pessoais positivos da per-

sonalidade em formação, objetivando contribuir de maneira lúcida com a aquisição de conheci-

mentos libertários e nível de consciencialidade avançada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo educação deriva do idoma Latim, educatio, “ato ou efeito de edu-

car”, de educare, “criar (uma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apa-

receu no Século XVII. A palavra traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; 

puxar; arrastar; mover dificultosa e lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Surgiu 

no Século XVI. O termo força provém igualmente do idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; ro-

busto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. 

Sinonimologia: 1.  Culturalização traforista. 2.  Instrução traforista. 3.  Ensino traforista. 

4.  Criação traforista. 5.  Esclarecimento traforista. 6.  Preparação traforista. 

Neologia. As 3 expressões compostas educação traforista, educação traforista básica  

e educação traforista avançada são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Educação trafarista. 2.  Deseducação repressora. 3.  Culturalização  

a medo. 

Estrangeirismologia: o feeling traforista; o savoir-faire; o know-how evolutivo; o carpe 

diem da megafraternidade; o despertar do strong profile; o modus faciendi lúcido; o neoinsight 

educativo; a route d’accès da superação dos trafares; o upgrade evolutivo mútuo; o modus viven-

di de ver sempre o lado melhor das pessoas, situações, objetos e instituições; a finesse evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimen-

to quanto ao traforismo interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Exaltemos 

os heterotrafores. Eduquemos desenvolvendo trafores. Intelecção desperta trafores. Educação 

traforista: megafraternidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da educação traforista; o holopensene pessoal da 

perceptibilidade; o holopensene pessoal cosmoético; a holopensenidade acolhedora; o holopense-

ne da comunicabilidade fraterna; o holopensene da reeducação consciencial calculada; o holopen-

sene da convivência sadia; o holopensene familiar intrafisicalista dificultando os responsáveis 

olharem as crianças enquanto consciências em evolução; os crassopensenes; a crassopensenidade; 

os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os neopensenes com predominância no pen resultante da Reeducaciologia; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; o holopensene tarístico; o holopensense da Evoluciologia. 

 

Fatologia: a educação traforista; o traforismo sendo diretriz para as renovações constru-

tivas da personalidade; o alicerce para a formação do sujeito; a conscientização da realidade da 

criança enquanto ser em desenvolvimento, com direitos e necessidades; a intencionalidade ínsita 

dos pais, educadores e / ou responsáveis quanto à coparticipação ativa na evolução dos infantes;  

o interesse e o afeto pela criança sendo motores propulsores da educação; a identificação das apti-

dões evolutivas da conscin ainda na infância e adolescência; o necessário amalgamento conscien-
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cial para ressaltar os trafores das crianças; a conscientização da criança quanto aos próprios trafo-

res; a potencialização dos trafores da consciência; a essência da estilística dos responsáveis para  

o êxito da Experimentologia Educativa; a necessária qualificação de pais, educadores e responsá-

veis para educar; a visão traforista sendo aporte aos esforços ininterruptos para o autoconheci-

mento da criança; a exemplificação teática dos educadores; a utilização da flexibilidade, do dis-

cernimento e da abordagem traforista de maneira realista, sem demagogismo consolador e meli-

fluosidade; os traços de personalidade provenientes da herança biológica; os talentos inatos da 

criança oriundos da paragenética; o esforço, a dedicação, o trabalho e o investimento de tempo na 

melhoria das manifestações conscienciais; a interrelação transformadora; a presença dos pais  

e responsáveis na interatividade o tempo todo; a comunicabilidade assertiva como fator essencial 

no relacionamento; os equívocos na educação gerados pela falta de conhecimento; a aprendiza-

gem mútua entre educadores e educandos; os traços-força próprios da conscin educadora auxili-

ando no desenvolvimento dos traços-força da criança educanda; a abnegação cosmoética; a Cons-

cienciologia fornecendo métodos e técnicas capazes de assegurar às consciências compreensão 

mais profunda dos valores evolutivos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossustentação 

energética no processo educativo; a assimilação e a desassimilação energética sendo fator impor-

tante na interação; a atenção quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal; o Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial; a assistência pessoal do amparador extrafísico na ma-

turidade da criança; a Paragenética se sobrepondo à Genética; a inseparabilidade grupocármica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aplicação dos traços-força–reeducação pensênica; o si-

nergismo traforismo-criatividade; o sinergismo talentos conscienciais–cosmoética aprimorada;  

o sinergismo comunicação eficiente–entendimento eficaz; o sinergismo compreensão–paciência–

coexistência pacífica; o sinergismo exemplarismo dos responsáveis–aprendizado vivenciado;  

o sinergismo aplicação dos trafores–superação dos trafares; o sinergismo interassistência–cos-

movisão multidimensional. 

Principiologia: o princípio cosmoético de priorizar sempre o melhor para todos; o prin-

cípio da admiração-discordância; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da 

convivialidade sadia; o princípio da descrença (PD); o princípio do aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio de respeitar o nível evolu-

tivo das consciências; o princípio de nada substituir o esforço pessoal; o princípio da responsa-

bilidade interassistencial aplicada à educação dos filhos; a vivência dos princípios evolutivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando os reeducadores quanto 

à intervenção precisa a ser feita. 

Teoriologia: a teoria conscienciológica do traforismo; a teoria do emprego do mental-

soma; a teoria da coerência aplicada à Reeducaciologia; a teoria da evolução conjunta; a teoria 

da seriéxis. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional aplicado ao desenvolvimento de competên-

cias emocionais, autodefesa e sustentabilidade energética; a técnica da assistência interconscien-

cial; a técnica da reeducação pensênica; a técnica da higidez pensênica; a técnica da impactote-

rapia; a técnica do estímulo a atitudes assertivas em substituição a comportamentos e ações ina-

dequadas; a técnica de sempre pensar grande; a técnica da anticonflituosidade; a técnica de dei-

xar livros em locais estratégicos da casa para as crianças; a reeducação organizaciológica reali-

zada por meio da técnica dos hábitos saudáveis e rotinas úteis; as técnicas da boa educação em 

sociedade; a técnica da tenepes como recurso valioso para a desassedialidade do ambiente fami-

liar, educacional e dos envolvidos. 

Voluntariologia: o voluntariado dos pais, mães e responsáveis nas escolas auxiliando  

o processo educacional formal; o voluntariado tarístico-reeducador; a possibilidade do desenvol-
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vimento da maturidade dos filhos através do voluntariado em Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Parapedagogia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tomentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscien-

ciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Traforólogos; o Colégio Invisível dos Educadores; 

o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invi-

sível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciológos. 

Efeitologia: o efeito positivo da teática dos trafores reverberando na manifestação 

consciencial; o efeito da valorização dos traços-força; o efeito impactante na descoberta de ta-

lentos insuspeitos; os efeitos do acolhimento fraterno; os efeitos esclarecedores do dialógo since-

ro; os efeitos prejudiciais da educação repressora; os efeitos da desrepressão desassediadora;  

a socialização facilitada enquanto efeito da educação familiar traforista; os efeitos surpreenden-

tes da educação traforista desde a infância. 

Neossinapsiologia: a consolidação de neossinapses pela aplicação teática dos trafores 

desde tenra idade; o foco na educação traforista gerando neossinapses capacitantes; o aprimora-

mento da inteligência evolutiva (IE) pela aquisição de neossinapses ortopensênicas; as neossi-

napses impulsionadoras da evolução; o paradigma religioso retardando a formação de neossinap-

ses; a conquista de neossinapses cosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo contínuo ego trafarista–ego traforista; o ciclo ensinar-aprender;  

o ciclo ouvir-assimilar-aplicar; a ação eficaz no ciclo erro-correção-acerto; o ciclo evolutivo das 

relações cármicas; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) qualificando a reeducação mútua; o ci-

clo da aquisição da maturidade; o ciclo necessário contínuo de reflexões sobre a própria mani-

festação; o ciclo do amadurecimento infantil. 

Enumerologia: o recurso a serviço da Reeducaciologia; o instrumento potencializador 

dos trafores; a fórmula para o despertar dos talentos; a ferramenta educativa dos pensenes; a dire-

triz reconstrutiva da personalidade; o meio para cultivo do autodiscernimento; a porta de acesso  

à Evoluciologia. A bússola consciencial traforística; a autopesquisa traforística; a determinação 

traforística; a perseverança traforística; a comunicabilidade traforística; a convivialidade trafo-

rística; a megafraternidade traforística. 

Binomiologia: o exercício diário do binômio admiração-discordância; o binômio estí-

mulo-resposta; o binômio qualificação-competência; o binômio aprendizagem-desenvolvimento; 

o binômio recebimento-responsabilidade; o binômio impulsividade–desventura pessoal; o binô-

mio filhos maduros–pais problemáticos; o binômio talentos natos–talentos desenvolvidos. 

Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; o cultivo de trafores 

gerado pela interação pensênica homeostática entre pais e filhos; a interação descuido nos deta-

lhes–perda de oportunidades evolutivas; a interação saber falar–saber ouvir no momento oportu-

no; a interação educação-paraeducação. 

Crescendologia: o crescendo educação trafarista–educação traforista; o crescendo li-

mites–respeito ao direito alheio; o crescendo erro-retificação; o crescendo trafor teórico–trafor 

teático; o crescendo informação-treino-expertise; o crescendo educando-educador; o crescendo 

da autolucidez evolutiva; o crescendo da inteligência evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio consciência–traços-for-

ça–autoconsciência; o trinômio evolutivo conhecimento-organização-comunicabilidade prepa-

rando a criança para a vida adulta; o trinômio trafarismo-passividade-sectarismo; o trinômio edu-

cação-desenvolvimento-maturidade; o trinômio interesse-atenção-aprendizado; o trinômio aper-

feiçoar-desenvolver-adquirir consciencialidade; o trinômio pais-mestres-filhos; o trinômio trafo-

rismo–autoconfiança–bem-estar. 

Polinomiologia: o polinômio paciência-diálogo-discernimento-compreensão; o polinô-

mio coragem–desafio–prazer–ação generosa; o polinômio conhecimentos–habilidades–atitudes–
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–inteligência evolutiva; o polinômio concentração–elaboração mental–capacidade comunicati-

va–automotivação permanente–autorganização existencial. 

Antagonismologia: o antagonismo acolhimento / rejeição; o antagonismo oportunidade 

/ perda do ensejo evolutivo; o antagonismo prudência / negligência; o antagonismo intuição para 

falar / intuição para calar; o antagonismo assistencialidade / belicosidade; o antagonismo displi-

cência / zelo; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo interesse / indiferença; o anta-

gonismo conhecimento / inexperiência; o antagonismo moderação / precipitação; o antagonismo 

acerto educacional / desacerto educacional; o antagonismo reabilitar / castigar; o antagonismo 

pais anticonflitivos / pais conflitivos; o antagonismo educação trafarista (imobilismo) / educação 

traforista (mudança). 

Paradoxologia: o paradoxo de o megatrafor ser utilizado para superar os traços inibi-

dores da evolução pessoal; o paradoxo de em nome do amor paternal utilizar, por vezes, a vio-

lência sob pretexto de educar; o paradoxo de os traços-força da consciência serem forjados pe-

las cicatrizes das experiências; o paradoxo de parte dos educadores ser pouco evoluída; o para-

doxo de a criança poder ser mais evoluída frente aos pais e educadores; o paradoxo de ensinar 

sem educar; o paradoxo do desinteresse maternal. 

Politicologia: a cognocracia; a educaciocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; 

a meritocracia evolutiva; a interassistenciocracia; a evoluciocracia; as politicas da adoção; as 

políticas de inclusão social; as políticas de apoio ao menor abandonado. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada na mudança do paradigma trafaris-

ta para o paradigma troforista; a lei da causa e efeito; a lei da interdepêdencia consciencial;  

a lei da seriéxis; a lei da grupalidade; a lei da da interassistencialidade. 

Filiologia: a traforofilia; a lucidofilia; a raciocinofilia; a priorofilia; a comunicofilia;  

a teaticofilia; a verbaciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a traforofobia; a criticofobia; a disciplinofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do avestruzismo; a síndrome do 

canguru; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da insegurança; a síndrome da me-

diocrização; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome de Peter Pan. 

Maniologia: a mania de prometer e não cumprir; a mania de dizer sempre sim; a mania 

de mentir; a mania de passar a mão na cabeça da criança a cada nova imprudência; a mania de 

querer ver a criança aprender na “marra”; a trafaromania; a logomania. 

Mitologia: o mito da criança perfeita; o mito da finitude consciencial justificando erros 

e omissões; o mito da onipotência; o mito da margem de erro evitável desprezada no mito da per-

feição; o mito da inocência infantil; o mito do dom recebido sem autesforços; o mito de toda cri-

ança ser o resultado somente da educação. 

Holotecologia: a reeducacioteca; a traforoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a 

pensenoteca; a comunicoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Traforologia; a Traforismologia; a Infancio-

logia; a Cosmovisiologia; a Intencionologia; a Ortopensenologia; a Comunicologia; a Autorgani-

zaciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin traforista; a conscin assistencióloga; a conscin convivióloga;  

a conscin cosmoeticista; a conscin compromissada; a conscin desperta; a conscin educadora;  

a criança educanda; a criança em desenvolvimento; a conscin lúcida; a conscin evolucióloga;  

a conscin motivada; a conscin neofílica; a conscin parapedagoga; a conscin parapsiquista; a cons-

cin pensenologista; a conscin pesquisadora; a conscin responsável; a conscin teaticista. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o reeducador; o “cinzelador” de pessoas; o ca-

talizador proexológico; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico de função; o epicon lúci-

do; o compassageiro evolutivo; o pesquisador; o evoluciente; o pai; o professor; o filho; o aluno; 
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o intermissivista; o reeducando; o semperaprendente; o cidadão; o voluntário; o verbetólogo; o te-

nepessista. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a reeducadora; a “cinzeladora” de pessoas;  

a catalizadora proexológica; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica de função; a epicon 

lúcida; a compassageira evolutiva; a pesquisadora; a evoluciente; a mãe; a professora; a filha;  

a aluna; a intermissivista; a reeducanda; a semperaprendente; a cidadã; a voluntária; a verbetólo-

ga; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

magister; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoeduca-

bilis; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

exemplologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educação traforista básica = a direcionada à estimulação dos traços-for-

ça ou componentes positivos da estrutura intraconsciencial da criança relativos à aprendizagem 

convencional e formação profissional; educação traforista avançada = a direcionada à estimula-

ção dos traços-força ou componentes positivos da estrutura intraconsciencial positivos da criança 

capazes de impulsionar a evolução lúcida autoconsciente desde a infância. 

 

Culturologia: a cultura do traforismo; a cultura da Reeducaciologia; a cultura do apri-

moramento contínuo; a cultura do diálogo; a cultura da harmonia conviviológica; a cultura da 

amizade; a cultura parapsíquica; a cultura do bom humor; a cultura da priorização; a cultura da 

ternura; a supressão da cultura do sofrimento; a nulificação da cultura dos trafares. 

 

Estímulos. A maioria das crianças, em pleno Século XXI, ainda deixa de receber os estí-

mulos familiares, escolares e culturais centrados na valorização da consciência, no fortalecimento 

da autestima e predicados impulsionadores da própria evolução. 

Dificuldades. Pais, professores e / ou responsáveis apresentam dificuldades em reconhe-

cer as potencialidades, habilidades e valores dos filhos e alunos de maneira a incutir-lhes a auto-

confiança e o autorrespeito, optando por apontar os pontos falhos e limitadores dos educandos. 

Obstáculos. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, em ordem alfabética, 7 obstáculos fun-

damentais na aplicação da educação traforista: 

1.  Antiexemplo: vivência, em geral, de atos, atitudes e comportamentos anticosmoéti-

cos por parte dos adultos. 

2.  Despreparo: de pais, professores e responsáveis para atender as necessidades especí-

ficas das crianças intermissivistas e das consréus. 

3.  Esquecimento: dos comprometimentos, compromissos mútuos e responsabilidades 

assumidos na condição de genitores e filhos, provocado pelo restringimento consciencial na res-

soma. 

4.  Ignorância: dos pais, professores e responsáveis quanto à utilização consciente das 

energias conscienciais e à vida multiexistencial das consciências habitantes do Planeta Terra. 

5.  Indisponibilidade: dos pais e mães, em especial, por vezes culpando-se pela falta de 

tempo para a necessária atenção aos filhos. 

6.  Insciência: dos educadores a respeito de si mesmos e dos próprios talentos, impedin-

do o movimento de abertura, de ampliação de horizontes para reconhecerem os atributos positivos 

das crianças e olharem-nas enquanto consciências. 

7.  Robotização: dos adultos apegados aos hábitos, atitudes, condutas, comportamentos, 

crenças e religião, refletindo a absorção, desde a infância, de regras, normas, princípios, valores, 

costumes familiares e de vida em sociedade, segundo o modelo intrafisicalista. 
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Oportunidade. A reunião de consciências, segundo afinidades, empatias ou interprisões, 

constitui oportunidade de mudança de deixarem para trás a postura trafarista e assumirem o posi-

cionamento traforista. 

 

Neopatamar. Sob enfoque da Evoluciologia, eis, na ordem alfabética, pelo menos 4 con-

dições prioritárias a serem implementadas pelos educadores para a qualificação cosmoética das 

interrelações grupocármicas e mudança de patamar da atuação trafarista para a traforista: 

1.  Autoconhecimento: a aplicação de ferramentas de autopesquisa; a identificação de 

autotrafores, autotrafares e autotrafais. 

2.  Comunicabilidade: para agir com mais eficácia e inteligência na tarefa de auxiliar as 

crianças a descobrirem e aplicarem as próprias genialidades. 

3.  Domínio energético: para a formação do campo propício ao desenvolvimento do tra-

forismo; a qualificação contínua do padrão das energias pessoais; a capacidade de harmonização 

das energias dos educandos e dos ambientes. 

4.  Reeducação pensênica: para a criação de neossinapses da educação centrada nos tra-

fores do educando. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 12 exemplos de atitudes, dentre outras, facilitadoras 

da implementação da cultura traforista: 

01. Aceitação. O ato de aceitar integralmente a criança. 

02. Ambientação. O ato de manter o ambiente tranquilo. 

03. Brincadeira. O ato de estimular a criança a brincar. 

04. Cooperação. O ato de incentivar a cooperação e a participação. 

05. Delegação. O ato de delegar tarefas. 

06. Delimitação. O ato de delimitar o permitido fazer e o não consentido fazer. 

07. Estudos. O ato de fomentar estudos e pesquisa. 

08. Organização. O ato de melhorar a organização familiar. 

09. Respeito. O ato de respeitar a criança. 

10. Sapiência. O ato de saber falar “não”. 

11. Sinceridade. O ato de ser sincero com a criança. 

12. Valorização. O ato de valorizar o aconchego, o abraço. 

 

Trabalho. Educação é processo e visa a obtenção da lucidez com discernimento e cons-

trução de valores asseguradores do desenvolvimento da autonomia consciencial desde a infância. 

Educar ou reeducar significa, sobretudo, trabalho diuturno. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a educação traforista, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Criança  desafiadora:  Perfilologia;  Nosográfico. 

04.  Dano  moral:  Paradireitologia;  Nosográfico. 

05.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

06.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

07.  Finesse  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  desrepressor:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

10.  Lição  de  fraternidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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12.  Postura  antipunitiva:  Pacifismologia;  Homeostático. 

13.  Práxis  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  evolutiva  na  infância:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

15.  Trafor  assumido:  Traforologia;  Homeostático. 

 

EDUCAÇÃO  TRAFORISTA  CONSTITUI  MÉTODO  REEDUCA-
CIOLÓGICO  PRÁTICO,  CAPAZ  DE  PROPICIAR  PLENO  DE-

SENVOLVIMENTO  DA  CRIANÇA,  À  DISPOSIÇÃO  DA  CONS-
CIN  LÚCIDA  COMPROMETIDA  COM  A  EVOLUCIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou qual aspecto preponderou na educa-

ção recebida: traforista ou trafarista? Na educação de filhos ou alunos, qual das duas visões você 

chancela? 
 

Filmografia  Específica: 

 

1.  Mãos Talentosas: A História de Bem Carson. Título Original: Gifted Hands: The Ben Carson Story. País: 

EUA. Data: 2009. Duração: 90 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legen-

dado: Português (em DVD). Direção & Produção: Thomas Carter. Elenco: Cuba Gooding Jr.; Ele Bardha; Jesse Chris-

tian; Kimberly Elise; Guss Hoffman; Jaishon Fisher; Aunjanue Ellis; Lesley Bevan; Loren Bass; Erin Keating;  

& Margaret Loesch. Coprodução: Lester Parris; & Lennox Paris. Produção Executiva: Dan Angel; Margaret Loesch;  
& Bruce Stein. Desenho de Produção: Warren Allan Young. Roteiro: John Pielmeier. Fotografia: John B. Aronson. 

Música: Martin Davich. Edição: Peter Berger. Estúdio: Hatchet Films; & Sony Pictures Entertainment. Distribuidora: 

Sony Pictures. Sinopse: O filme conta a história do menino pobre tornando-se neurocirurgião de fama mundial. Ben 
Carson (Cuba Gooding Jr.) era menino pobre de Detroit, desmotivado, com notas baixas na escola. Aos 33 anos, tornou-se 

diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, EUA. 

 

Bibliografia  Específica: 
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mas da Conscienciologia;1 E-mail; 11 enus.; 2 tabs.; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2001; páginas 98 a 106. 
02.  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; 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 infografias; 20 cenografias; 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 
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fia; 1 tab.; 12 refs.; 2 webgrafias; Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); Foz do 
Iguaçu, PR; Julho, 2014; páginas 113 a 121. 

04.  Ferraro, Tânia; Superdotação e Aplicabilidade de Talentos Pessoais; Artigo; II Jornada de Educação 

Conscienciológica; Brasília, DF; 01-04.05.03; 3 enus.; 1 microbiografia; 14 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia 
e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 109. 

05.  Kostman, Ariel; O DNA não comanda todos os Talentos; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ano 

37; N. 26; 2 fotos; 1 tab.; São Paulo, SP; 30.06.04; página 98. 
06.  Lima, João Gabriel de; A Descoberta do Talento; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ano 37; N. 26; 

1 foto montagem; 7 fotos; 1 teste; São Paulo, SP; 30.06.04; páginas 90 a 96. 

07.  Luft, Lya; Você tem Fome de quê?; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ano 37; N. 40; 1 foto; São 
Paulo, SP; 06.10.04; página 24. 

08.  Morin, Edgar, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro (Les Sept Savoirs Nécessaires  

à L’éducation du Futur); apres. Jorge Werthein; pról. Edgard Morin; revisor Edgard de Assis Carvalho; trad. Catarina 
Eleonora F. da Silva; & Jeanne Sawaya; 118 p.; 7 caps.; 2 E-mails; 143 enus.; 1 website; 23 x 16 cm; br.; Cortez Editora; 

São Paulo, SP; 2000; páginas 24 a 33 e 93 a 104. 

09.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-
ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websi-

tes; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 254, 392 e 393. 

10.  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 ceno-
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grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 208, 209, 305, 379, 548, 836, 837, 961 e 970. 
11.  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 79, 103, 105, 

106, 332, 417, 450, 465, 569, 671, 796, 824, 932, 1.027, 1.063, 1.065 e 1.069. 

 

E. N. S. 
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E D U C A D O R    C O N S C I E N C I A L    D O    I N F A N T E  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O educador consciencial do infante é a conscin, homem ou mulher, empe-

nhada em educar, instruir, orientar ou auxiliar a criança a expandir a consciencialidade e desen-

volver a ortopensenidade, a partir da instalação de holopensene homeostático, assistindo-o quanto 

às necessidades intra e interconscienciais com base no paradigma consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo educador vem do idioma Latim, educator, “o que cria, nutre; 

diretor; educador; pedagogo”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo consciência deriva também do 

idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no 

Século XIII. A palavra infante procede do idioma Latim, infans, “que não fala; criança”. Surgiu 

no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Educador consciencial da criança. 2.  Pedagogo consciencial do in-

fante. 3.  Instrutor consciencial da criança. 4.  Orientador consciencial do infante. 5.  Agente re-

trocognitor da criança. 

Neologia. As 3 expressões compostas educador consciencial do infante, educador cons-

ciencial primário do infante e educador consciencial avançado do infante são neologismos téc-

nicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Deseducador da criança. 2.  Educador pseudoconsciencial. 3.  Instru- 

tor repressor do infante. 4.  Dificultador do crescimento consciencial infantil. 5.  Professor con-

vencional do aluno. 6.  Lavador de cérebro infantil. 

Estrangeirismologia: o antibullying; o sehenden Liebe; o inward knowledge. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reeducação consciencial do infante. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Reeducar para 

despertar. 

Citaciologia: – A árvore que o sábio vê, não é a mesma árvore que o tolo vê (William 

Blake, 1757–1827). Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas 

certas (Rubem Alves, 1933–2014). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; os genopensenes; a genopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os simul-

pensenes; a simulpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a educação integral; o interesse consciencial pelo educando; o abertismo 

consciencial; a tares do educador objetivando o desassédio consciencial do educando; o educador 

facilitador da inversão existencial (invéxis); a autocrítica e a exaustividade constantes na autopes-

quisa do educador; a acalmia mental exercitada; a cosmovisão do educador com atenção dividida; 

a holomaturidade do educador; o ato de educar através de perguntas ao invés de afirmações; o de-

sapego de visões pueris e ingênuas fortalecendo a assertividade na conduta do professor; a relação 

empática entre educador, infante e pais; os debates com pais e crianças sobre questões familiares 

e da Socin; o brainstorming construtivo na busca de soluções interassistenciais para os conflitos 

entre pais e filhos; o desatar dos nós grupocármicos; a observação do porão consciencial do infan-

te; a observação e utilização das ideias inatas advindas da criança; a abordagem pedagógica trafo-

rista e tarística; o ambiente acolhedor favorecendo a educação consciencial do infante; o incentivo 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9243 

do educador ao aprendizado conectado às situações reais da Socin, estimulando o despertamento 

crítico do educando; a educação do infante visando a desperticidade; o curso Precocidade Para-

psíquica da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); as atividades 

realizadas na Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN);  

o atendimento a educadores realizado pela EVOLUCIN. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a importância do 

parapsiquismo do educador; o parapsiquismo do educando podendo estar mais aflorado até os  

7 anos; os “amigos invisíveis” na infância; a manifestação do amparador do educando através do 

educador consciencial; a assimilação simpática (assim) entre educador e educando; o registro dos 

parafatos e parafenômenos; a projeciografia infantil; a formação cosmoética do educando no Cur-

so Intermissivo (CI); os amparadores extrafísicos da EVOLUCIN. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade formal–intelectualidade parapsíquica;  

o sinergismo teática-verbação; o sinergismo escolaridade convencional–educação consciencioló-

gica. 

Principiologia: o princípio da responsabilidade evolutiva pessoal; o princípio da sin-

cronicidade interdimensional; o princípio da assistência a todas as consciências; a relevância do 

princípio do exemplarismo pessoal (PEP) na interação adulto-criança; o princípio da ortopense-

nidade; o princípio da democracia pura na interrelação educandos e educadores. 

Codigologia: a importância do código de reeducação consciencial do infante; o código 

de conduta incluso na Declaração Universal dos Direitos das Crianças. 

Teoriologia: a teoria dos 4 pilares da Educação; a teoria das vidas sucessivas; a teoria 

do emprego do mentalsoma; a teoria do bem intencional; a teoria da responsabilidade autevoluti-

va; a teoria do exemplarismo; a teoria da evolução conjunta; a teoria das inteligências múltiplas; 

as teorias do desenvolvimento infantil. 

Tecnologia: a técnica da tares; a técnica da recéxis; a técnica da recin; as técnicas de 

reeducação do infante intermissivista e do infante consréu. 

Voluntariologia: os educadores voluntários da EVOLUCIN. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducação. 

Efeitologia: os efeitos da educação consciencial do infante na vida adulta; o efeito da 

recin do educador consciencial na prática assistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da recin do educador. 

Ciclologia: o ciclo aprender-reaprender. 

Binomiologia: o binômio educador-educando; o binômio educador consciente–educa-

dor consciencial; o binômio autestima-autoconfiança; o binômio omnivisão-megainteração. 

Interaciologia: a interação paragenética–interprisão grupocármica–isolamento social– 

–ideias inatas–porão consciencial; a interação autopesquisa–ampliação da cosmovisão. 

Crescendologia: o crescendo educação convencional–educação consciente–educação 

consciencial; a produtividade assistencial policármica podendo resultar do crescendo educação 

consciencial do infante–desenvolvimento holopensênico sadio–construção da adultidade cosmo-

ética. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio edu-

cador consciencial–infante–educador parental; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio 

pensamento-sentimento-energia; o trinômio cabeça-mão-coração; o trinômio Genética-Mesolo-

gia-Paragenética. 

Polinomiologia: o polinômio etológico observação-reflexão-interação-compreensão;  

o polinômio aprender a aprender–aprender a fazer–aprender a conviver–aprender a ser; o po-

linômio da Evolucin educador consciencial–infante–infantoteca–dinâmica parapsíquica. 
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Antagonismologia: o antagonismo professor repressor / educador propulsor; o anta- 

gonismo informação / doutrinação; o antagonismo educação / doutrinação. 

Paradoxologia: o paradoxo da existência de educadores pouco evoluídos; o paradoxo 

de o aluno poder passar de ano escolar, com deficiência na aprendizagem. 

Politicologia: a  interassistenciocracia; a democracia pura. 

Legislogia: as leis da Reeducaciologia Evolutiva. 

Filiologia: a leiturofilia; a autopesquisofilia; a reeducaciofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout. 

Mitologia: o mito de o educador saber mais em relação ao educando; o mito de o des-

perto ser perfeito. 

Holotecologia: a ludicoteca; a educacioteca; a brinquedoteca; a energeticoteca; a artisti-

coteca; a infantoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Paragenética; a Evoluciologia; a Ressomato-

logia; a Parapedagogia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Pensenologia; a Parapercepciolo-

gia; a Conscienciometria; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o educador consciencial do infante; o educador intermissivista; o edu-

cador; o infante intermissivista; o infante consréu; o pedagogo e educador suíço Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746–1827); o pediatra, pedagogo e autor infantil polonês Janus Korczak (pseudôni-

mo de Henryk Goldszmit, 1878–1942); o educador, político e médium brasileiro Eurípedes Bar-

asnulfo (1880–1918); o epistemólogo suíço Jean William Fritz Piaget (1896–1980); o educador  

e pedagogo brasileiro Paulo Freire (1921–1997); o educador e pedagogo português José de Al-

meida Pacheco (1951–). 

 

Femininologia: a educadora consciencial do infante; a educadora intermissivista; a edu-

cadora; a infante intermissivista; a infante consréu; a professora, jornalista, poetisa e filantropa 

brasileira Anália Franco Bastos (1856–1919); a médica, educadora e pedagoga italiana Maria 

Montessori (1870–1952). 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo 

sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens praeceptor; o 

Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens assistentialis; o Homo sapiens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: educador consciencial primário do infante = aquele com vivência do pa-

radigma consciencial ainda incipiente; educador consciencial avançado do infante = aquele com 

teática quanto ao paradigma consciencial, exemplarista ortopensênico e cosmovisionário. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da evolução consciencial; a cultura consciencioló-

gica reeducativa em implantação no planeta Terra. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis em ordem crescente, 3 tipos de educa-

dores no contexto da educação da infância passíveis de serem encontrados na Socin, e os contra-

pontos entre 6 variáveis: 
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A.  Professor convencional: sujeito ao sistema educacional vigente. Predominante na 

Socin. 

1.  Convivialidade: convive com o educando e familiares apenas em sala de aula e nas 

reuniões de pais e professores. 

2.  Educação: reproduz e transmite o conhecimento. 

3.  Foco: observa especificamente as necessidades intelectuais do educando. 

4.  Inteligência: faz uso da inteligência cognitiva, buscando competências técnicas e te-

óricas. 

5.  Paradigma: expressa o paradigma materialista e / ou religioso. 

6.  Parapsiquismo: não tem lucidez quanto às parapercepções, por estar embotado pelas 

demandas sociais, materiais e estresse emocional constante. 

 

B.  Educador consciente: estimulado pela dedicação pedagógica. Menos frequente na 

Socin. 

1.  Convivialidade: convive com o educando e familiares também fora da escola, en-

quanto facilitador da união familiar e da interação social. 

2.  Educação: age ao modo de mediador entre ensino-aprendizagem, estimulando não só 

o conhecimento, mas também o desenvolvimento emocional do educando. 

3.  Foco: percebe as necessidades do educando de modo multifocal, o bem-estar físico, 

emocional, mental e espiritual. 

4.  Inteligência: faz uso das inteligências cognitiva, intuitiva e emocional para envolver 

o educando em ambiente favorável à aprendizagem. 

5.  Paradigma: esclarece sobre alternativas ao paradigma religioso. 

6.  Parapsiquismo: não tem, necessariamente, lucidez parapsíquica. Quando utiliza as 

parapercepções, em geral estão atreladas ao religiosismo. 

 

C.  Educador consciencial: consciente da interassistencialidade evolutiva. Raro na 

Socin. 

1.  Convivialidade: convive com o educando e familiares não só na intrafisicalidade, 

consciente da grupocarmalidade evolutiva. 

2.  Educação: atua ao modo de minipeça no maximecanismo reeducacional interconsci-

encial, utilizando o exemplarismo pessoal para estabelecer rapport com o educando. 

3.  Foco: percebe as necessidades do educando de modo omnifocal e multidimensional. 

4.  Inteligência: faz uso da inteligência evolutiva (IE). 

5.  Paradigma: expressa o paradigma consciencial. 

6.  Parapsiquismo: utiliza as parapercepções, de maneira cosmoética e interassistencial 

no processo educacional. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidade e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o educador consciencial do infante, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  educativa  pró-evolução:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

03.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

05.  Exemplo  pedagógico:  Pedagogia;  Neutro. 

06.  Infante  estressado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Infante  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Infante  religioso:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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09.  Infante  resiliente:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Parceria  pedagógica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

13.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

15.  Reeducação  evolutiva  na  infância:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

 

O  EDUCADOR  CONSCIENCIAL  DO  INFANTE  ATUA  EN-
QUANTO  AGENTE  DINAMIZADOR  DA  CONSCIENCIALIDADE  

DA  CRIANÇA,  A  PARTIR  DO  EXEMPLARISMO  PESSOAL,  
PARAPSIQUISMO  E  INTERASSISTENCIALIDADE  TARÍSTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância do educador cons-

ciencial? E sobre os benefícios da reeducação holossomática na fase infantil? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  As 200 Crianças do Dr. Korczak. Título Original: Korczak. País: Polônia. Data:1990. Duração: 115 min. 
Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Cor: Preto e branco. Legendado: Português (em DVD). Direção: Andrzej 

Wajda. Elenco: Aleksander Bardini; Ewa Dalkowska; Jan Peszek; Marzena Trybala; Piotr Kozlowski; Wojciech 

Pszoniak; Teresa Budzisz-Krzyzanowska; & Zbigniew Zamachowski. Produção: Daniel Toscan du Plantier; Janusz 
Morgenstern; & Regina Ziegler. Roteiro: Agnieszka Holland. Fotografia: Jean-Jacques Bouhon; Dominique Gentil; & 

Carlo Varini. Música: Bruno Coulais. Edição: Yves Deschamps. Distribuidora: Miramax Films; & Play Art. Sinopse: A 
história do pediatra e educador polonês Janusz Korczak, mantenedor de orfanato de crianças judias, conhecido como 

“República de Crianças”, onde protege 200 órfãos judeus durante a guerra, na primeira metade do século XX. Neste 

acanhado gueto de Varsóvia, Korczak coloca métodos educativos experimentais em prática, instalando espécie de auto-
governo das crianças. O filme revela o contraste da justiça dentro do orfanato com as injustiças encontradas fora dele, com 

a morte de dezenas de crianças. 

2.  Escritores da Liberdade. Título Original: Freedom Writers. País: EUA. Data: 2007. Duração: 122 min. 
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). 

Direção: Richard Lagravenese. Elenco: Hilary Swank; Patrick Dempsey; Imelda Stanton; Pat Carroll; David Goldsmith; 

Kristin Herrera; Vanetta Smith; Jacklyn Ngan; Sergio Montalvo; Jason Finn; Deance Wyatt; & John Benjamin Hickey. 
Produção: Danny DeVito; Michael Shamberg; & Stacey Sher. Produção Executiva: Hilary Swank. Desenho de Pro-

dução: Laurence Bennett. Direção de Arte & Roteiro: Richard Lagravenese, com base na obra de Erin Gruwell. 

Fotografia: Jim Denault. Música: Mark Isham. Montagem: David Moritz. Cenografia: Mike Malone. Figurino: Cindy 
Evans. Efeitos Especiais: Engine Room; Lola Visual Effects; & Pacific Title and Art Studio. Sinopse: Jovem professora, 

Erin Gruwell (Hilary Swank), vai trabalhar em escola da periferia, com ensino deficiente, encontrando violência, tensão 

racial e alunos adolescentes refratários e agressivos. Disposta a fazer a diferença na vida dos alunos, Erin estimula os 
estudantes a lerem livros tais como o Diário de Anne Frank, trabalhando valores como a tolerância, a disciplina e a coope-

ração. Sugere então aos alunos para escreverem os próprios diários, reconstruindo, assim, as próprias vidas e reperspec-

tivando o futuro. 
3.  Maria Montessori: Uma Vida dedicada às Crianças. Título Original: Maria Montessori: Uma Vita per  

i Bambini. País: Itália. Data: 2007. Duração: 187 min. Gênero: Drama & Biografia. Idade (censura): Livre. Idioma: 

Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Gianluca Maria Tavarelli. Elenco: Paola Cortellesi; 
Massimo Poggio; Gianmarco Tognazzi; Alberto Cracco; Alessandro Lucente; & Adalberto Maria Merli. Produção: 

Camilla Nesbitt; & Pietro Valsecchi. Roteiro: Monica Zapelli; Gianmario Pagano; Gianluca Maria Tavarelli; & Pietro 

Valsecchi. Fotografia: Roberto Forza. Música: Marco Betta. Estúdio: Taodue. Distribuidora: Versátil. Sinopse:  

A emocionante história da primeira mulher italiana formada em faculdade de medicina e das lutas contra o fascismo 

italiano pela aceitação do método de ensino, abordando os dramas pessoais devido ao filho ilegítimo e aos costumes da 

época. A médica e professora Maria Montessori foi mulher à frente do próprio tempo, dedicada à vida, ao estudo e à pes-
quisa do mais fundamental e difícil problema do homem: a formação. 

4.  Os Quatro Pilares da Educação: Aprender a Conhecer; a Fazer; a Conviver; a Ser. Título Original: Os 

Quatro Pilares da Educação: Aprender a Aprender; a Fazer; a Conviver; a Ser; País: Brasil. Data: 2008. Duração: 134 
min. Gênero: Documentário (em 4 DVDs). Idade (censura): Livre. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção  

& Edição: Paulo Aspis. Narração: Rubem Alves. Som & Imagem: Régis Horta; & Emerson Calvente. Companhia: 

ATTA Mídia e Educação. Distribuidora: PAULUS Vídeo. Sinopse: A partir dos quatro pilares da educação para  
o século XXI, indicados por Jaques Delors em famoso relatório da UNESCO (1996), Rubem Alves faz abordagem livre  

e crítica, caracterísitica marcante do próprio pensamento. Discute profundamente o papel da escola e a impossibilidade de 
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analisá-la a partir do mundo e da sociedade. Navegando pela religião, filosofia, histórias, poesias e analogias, Rubem 

Alves aponta caminhos, polemiza, concilia e cobra posturas práticas. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Alves, Rubem; Conversas sobre Educação; revisora Aurea G.T. Vasconcelos; 130 p.; 5 partes; 1 E-mail; 
15 enus.; 1 minicurrículo; 1 website; 21 x 14cm; br.; Verus Editora; Campinas, SP; 2003; páginas 79 a 84, 93 a 97 e 119  

a 130. 

02.  Bighetto, Alessandro C.; Eurípedes Barsanulfo: Um Educador de Vanguarda na Primeira República; 
pref. Sérgio Castanho; 256 p.; 11 partes; 4 caps.; 1 E-mail; 300 enus; 67 fotos; 54 ilus.; 1 minicurrículo; 1 website; 67 

notas; 188 refs.; 24 x 17 cm; br.; Editora Comenius; Bragança Paulista, SP; 2006; páginas 105 a 170 e 204 a 237. 

03.  Incontri, Dora; Pestalozzi: Educação e Ética; pref. Luiz Jean Luand; 184 p.; 16 partes; 6 caps.; 1 E-mail; 
121 enus.; 41 fotos; 38 ilus.; 1 minicurrículo; 1 website; 54 notas; 109 refs.; 4 anexos; 24 x 17 cm; br.; 2ª imp.; Editora 

Scipione; São Paulo, SP; 1997; páginas 89 a 106. 
04.  Korczak, Janusz; Quando eu Voltar a Ser Criança (Kiedy Znow Bede Maly); apres. Tatiana Belinky; 

trad. Yan Michalski; 158 p.; 10 partes; 8 caps.; 1 E-mail; 1 microbriografia; 1 website; 21 x 14 cm; br.; 17ª Ed.; Summus 

Editorial; São Paulo, SP; 1981; páginas 23 a 154. 
05.  Leite, Hernande; A Influência do Porão Consciencial na Fase Preparatória da Proéxis; Artigo III 

Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS); Foz do Iguaçu, PR; 19-22.07.04; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 6; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 17 enus.; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2002; páginas 173 a 179. 

06.  Monteiro, Eduardo Carvalho; Anália Franco: A Grande Dama da Educação Brasileira; pref. Tatau 

Godinho; revisores Verônica Zanatta; et al.; 266 p.; 20 partes; 16 caps.; 1 E-mail; 204 enus.; 71 fotos; 2 ilus.; 1 mini-
currículo; 1 website; 75 refs.; 6 anexos, 23 x 16 cm; br.; Editora Madras; São Paulo, SP; 2004; páginas 46 a 59, 67 a 70, 

135 a 159 e 162 a 177. 

07.  Morin, Edgar; Os Sete Saberes Essenciais à Educação do Futuro (Les Sept Savoirs Nécessaires  
à L’éducation du Futur); apres. Jorge Werthein; prol. Edgard Morin; revisor Edgard de Assis Carvalho; trad. Catarina 

Eleonora F. da Silva; & Jeanne Sawaya; 118 p.; 7 caps.; 2 E-mails; 143 enus.; 1 website; 23 x 16 cm; br.; Cortez Editora; 

São Paulo, SP; 2000; páginas 13 a 115. 
08.  Steiner, Rudolf; O Mistério dos Temperamentos (Das Geheimnis der menschlichen Temperamente); trad. 

Andrea Han; 64 p.; 2 caps.; 1 microbiografia; 18 x 12 cm; br.; 2ª Ed.; Editora Antroposófica; São Paulo, SP; 1996; 

páginas 9 a 60. 
09.  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; página 158. 
10.  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 In-
ternacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 487 a 496. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Abreu Neto, Casemiro de; Diferenças entre Professor e Educador; 19.10.2005; 08h32; disponível em: 

<http://www.psicopedagogia.com.br/opiniao.asp?entrID=392>; acesso em: 04.03.14. 
2.  Araújo, Migel Almir L. de; O Professor Instrutor e Professor Educador; disponível em: 

<http://www.infoescola.com/educacao/o-professor-instrutor-e-o-professor-educador/>; acesso em: 04.03.14. 

3.  Carceroni, Denise; Instrutor ou Professor: Dúvidas sobre o Registro Profissional; 03.07.2013; 1 foto; 
disponível em: <http://www.fiqueinforma.com/personalacademiaecia/2013/07/instrutor-ou-professor-duvidas-sobre-o-

registro-profissional.html>; acesso em: 04.03.14. 

 

F. R. U. 
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E F E I T I S M O  
( E F E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O efeitismo é o ato da conscin desenvolvido para demonstrar ou exibir al-

gum resultado chamativo a fim de compor o cenário da vida humana. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; es-

cola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado; pe-

culiaridade; ação; conduta; hábito ou qualidade característica; quadro mórbido; condição patoló-

gica”, e é formador de nome de ação de certos verbos. 

Sinonimologia: 1.  Exibição. 2.  Ilusão. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo efeito: efei-

tarrão; efeitismo; Efeitologia. 

Neologia. As duas expressões compostas efeitismo mercantil e efeitismo socioso são 

neologismos técnicos da Efeitologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade. 2.  Verdade. 

Estrangeirismologia: a ação ad usum Delphini; o mise-en-scène; o fac-simile; o ghost 

writer; o suggestio falsi; o pro forma; o layout barroco; as performances sensacionalistas; os fe-

nômenos da Internet; os 15 minutes of fame; os instant books. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas na vida intrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da realidade intrafísica; os oniropensenes; a oniro-

pensenidade; a autopensenização carregada no sen; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o estímulo ao carregamento da pen-

senidade no sen; o holopensene melodramático. 

 

Fatologia: o efeitismo é bem caracterizado na vida humana através do kitsch, objeto de 

valor estético distorcido e / ou exagerado, considerado inferior à cópia existente, próprio da pre-

dileção pelo gosto mediano, pretensioso, por estereótipos e chavões inautênticos, da pessoa, por 

exemplo, nouveau riche, ansiosa para alcançar valores de tradição cultural privilegiada; o jogo de 

cena; as lágrimas de crocodilo; a ação do “me engana que eu gosto”; o vício comunicativo do 

uso abusivo do efeitismo; a atração dos olhares; o exagero estético; o choque visual; a superesti-

mação de situações; os fatos transformados em dramas; o relevo de frases tornadas de efeito ao 

serem descontextualizadas; o jogo de palavras; a sopa de letrinhas; a repetição de fórmulas po-

pulares de efeitos conhecidos; os procedimentos pasteurizados; as intenções comerciais; a sedu-

ção midiática; o primado da moldura sobre a mensagem; a incitação às sensações subcerebrais;  

a fabricação de comocionalismos; a geração de equívocos; o efeitismo subdesenvolvido; o efeitis-

mo tecnológico. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da química entre os atores evolutivos afins. 

Principiologia: o princípio da descrença embasando a consciência crítica; o princípio 

dos fins não justificarem os meios; o princípio da forma ideal ser a capaz de reforçar o conteúdo. 

Codigologia: a quebra dos códigos de Ética Humana em prol de maiores índices de au-

diência; o código pessoal de Cosmoética (CPC) instituindo parcimônia e responsabilidade no 

apuro dos conteúdos das comunicações pessoais; a ausência do código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo; a teoria das interprisões grupocármicas 

explicitando os encargos intraconscienciais contraídos pelos criadores, divulgadores, patrocinado-

res e consumidores de espetáculos anticosmoéticos. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as neotecnologias comunicativas propa-

gando instantaneamente imagens e informações pelo Globo Terrestre; as técnicas espúrias de 

manipulação da massa humana impensante; as técnicas histriônicas quando malintencionadas; 

as técnicas espúrias de manipulação consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível dos Convivió-

logos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Invexologistas. 

Efeitologia: o efeitismo; o efeito paparazzi; o efeito influenciador da mídia sobre  

a grande audiência; os efeitos da espetacularização de determinado crime na consequente onda 

de eventos violentos da mesma natureza; o efeito surpresa; os efeitos cênicos; os efeitos visuais; 

a ampla gama de efeitos digitais. 

Ciclologia: o ciclo ver–ser visto; o ciclo das tempestades midiáticas; o ciclo fama-os-

tracismo. 

Enumerologia: o ato de edulcorar a afirmação; o ato de corresponder apenas à expecta-

tiva do ouvinte; o ato de fazer média com a galera; o ato de não querer queimar o filme; o ato 

para inglês ver; o ato de querer ficar bem na fita; o ato só para constar. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio palco-plateia; o binômio (dupla)  

ator-espectador; o binômio alienante pão-circo; o binômio cosmoético meios paratécnicos–fins 

tarísticos. 

Interaciologia: a interação ator-espectador; a interação sensacionalismo-comocionalis-

mo; a interação impressionamento-sugestionamento; a interação sensibilização-manipulação;  

a interação passivismo-alienação; a interação efeitismo-sentimentalismo; a interação efeitismo- 

-ficcionismo. 

Crescendologia: o crescendo audiência-patrocínio-lucro. 

Trinomiologia: o trinômio tensão-drama-emoção; o trinômio personagens-enredos-fan-

tasias; o trinômio protagonistas-antagonistas-coadjuvantes. 

Polinomiologia: o polinômio cenográfico cidade-campo-montanha-praia; o polinômio 

emocional ação-suspense-romance-horror; o polinômio apelativo nunca-antes-jamais-visto. 

Antagonismologia: o antagonismo essência / aparência; o antagonismo mundo real / 

mundo ficcionalizado; o antagonismo mensagem / moldura; o antagonismo efeito intelectivo / 

efeito emocional; o antagonismo efeito esclarecedor / efeito consolador. 

Paradoxologia: o paradoxo do palco existencial excelente da conscin atriz canastrona; 

o paradoxo tragédia de poucos–espetáculo para muitos. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade. 

Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a neofilia; a parapsicofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Poliana. 
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Mitologia: o desbitolamento intraconsciencial das mitificações sobre as realidades do 

Cosmos. 

Holotecologia: a assistencioteca; a despertoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Efeitologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia; a Parapercep-

ciologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Paraterapeuticologia;  

a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia;  

a Desassediologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Comunicologia; a Teatrologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 mentalsomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

expeditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeitismo mercantil = o ato do vendedor ao demonstrar ou exibir algum 

resultado chamativo para o freguês comprar a mercadoria; efeitismo socioso = o ato da socialite 

ao demonstrar ou exibir algum resultado chamativo sobre si própria na High Society. 

 

Culturologia: a cultura da Intrafisicologia; a cultura da Materiologia; a cultura da 

aparência; a cultura da celebridade instantânea; a indústria cultural. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Efeitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 

categorias de objetos e atitudes racionalmente atribuíveis ao universo do efeitismo na vida dia  

a dia: 

01.  Aromatização. 

02.  Artificialismo. 

03.  Autengano. 
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04.  Besteirol. 

05.  Bibelô. 

06.  Boataria. 

07.  Bravata. 

08.  Brega. 

09.  Cambalacho. 

10.  Camuflagem. 

11.  Carnaval. 

12.  Chanchada. 

13.  Charlatanismo. 

14.  Chicana. 

15.  Clichê. 

16.  Cultura da citação. 

17.  Deboche. 

18.  Demagogia. 

19.  Disfarce. 

20.  Dissimulação. 

21.  Dublagem. 

21.  Dublê. 

22.  Dulcificação. 

24.  Edulcoração. 

25.  Embuste. 

26.  Engodo. 

27.  Escamoteação. 

28.  Escracho. 

29.  Espionagem. 

30.  Estereótipo. 

31.  Eufemismo. 

32.  Evitação do ônus do não. 

33.  Factoide. 

34.  Falaciloquência. 

35.  Falsificação. 

36.  Fantoche. 

37.  Fingimento. 

38.  Flores de plástico. 

39.  Folclore. 

40.  Frases de efeito. 

41.  Fraude. 

42.  Garatusa. 

43.  Hímen artificial. 

44.  Hipocrisia. 

45.  Ilusão de óptica. 

46.  Ilusionismo. 

47.  Kitsch. 

48.  Lenda. 

49.  Logro. 

50.  Ludíbrio. 

51.  Mágica. 

52.  Malandragem. 

53.  Maquilagem. 

54.  Marionete. 

55.  Máscaras. 

56.  Melodrama. 
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57.  Metagoge. 

58.  Mistificação. 

59.  Mito. 

60.  Modismo. 

61.  Moldura. 

62.  Molecagem. 

63.  Muletaria. 

64.  Nádegas artificiais. 

65.  Narrativa cor-de-rosa. 

66.  Nobreza. 

67.  Ombreiras. 

68.  Oratória. 

69.  Paliativo. 

70.  Pantomima. 

71.  Parábola. 

72.  Paródia. 

73.  Pastiche. 

74.  Pechisbeque. 

75.  Pirataria. 

76.  Placebo. 

77.  Plágio. 

78.  Playback. 

79.  Postiços. 

80.  Prestidigitação. 

81.  Produto combate. 

82.  Prosopopeia. 

83.  Pseudônimo. 

84.  Publicação água com açúcar. 

85.  Reunionite. 

86.  Saga. 

87.  Sentimentalismos. 

88.  Simbolismo. 

89.  Simulação. 

90.  Sitcom. 

91.  Subcerebralidade. 

92.  Subinformação. 

93.  Subliteratura. 

94.  Subterfúgio. 

95.  Superficialidade. 

96.  Super-herói. 

97.  Tapeação. 

98.  Tartufismo. 

99.  Tergiversação. 

100.  Trucagem cinematográfica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeitismo, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 
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03.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

04.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

05.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Efeito  macho-fêmea:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Espetacularização:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Fonte  de  assombro:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

15.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

O  ATO  DE  EFEITISMO  TORNA-SE  INDEFENSAVELMENTE  

ANTICOSMOÉTICO  QUANDO  DESENVOLVIDO  PARA  ENCO-
BRIR  ALGUM  LOGRO,  CHICANA,  DEMAGOGIA,  EMBUSTE,  
FRAUDE,  LUDÍBRIO,  PIRATARIA  OU  FALACILOQUÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda pratica algum ato de efeitismo? Por qual 

razão? 
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E F E I T O  
( E F E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito é o produto necessário ou fortuito de determinada causa, como re-

sultado de algum ato ou ocorrência qualquer, opondo-se ao conceito de causa, segundo o princí-

pio dual da polaridade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Consequência. 02.  Decorrência. 03.  Derivação. 04.  Derivante.  

05.  Derivado. 06.  Produto da causa. 07.  Fruto do esforço. 08.  Resultante. 09.  Resultado da 

ação. 10.  Realização; reflexo da atividade. 

Neologia. As duas expressões compostas efeito homeostático e efeito patológico são 

neologismos técnicos da Efeitologia. 

Antonimologia: 01.  Causa. 02.  Etiologia. 03.  Produtor do efeito. 04.  Fator desenca-

deante. 05.  Agente. 06.  Detonador. 07.  Operador. 08.  Motivo. 09.  Razão. 10.  Fundamento. 

Estrangeirismologia: o Pesquisarium; o collateral effect ou side effect; o aftereffect;  

o butterfly effect; o placebo effect; o position effect; o domino effect. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos resultados dos autesforços evolutivos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os efeitos no holossoma da 

qualidade da autopensenização; a autopensenidade cosmoética; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a autorresponsabilidade na geração das causas e efeitos recebidos; o futuro 

como efeito de hoje; o presente como efeito de ontem; os efeitos irradiantes dos atos pessoais;  

a coragem de enfrentar os efeitos dos erros anteriores; a coragem de assumir os efeitos dos acer-

tos anteriores; o derivado; o resultado; o impacto; o sintoma; a sequela; a conclusão; o termo da 

ação; os frutos dos esforços pessoais e grupais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os efeitos parapsíquicos da interassistencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos acertos pessoais gerando neoacertos mais abran-

gentes. 

Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio de só errar quem faz; o princí-

pio do hoje ser efeito dos erros e acertos do passado. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando os efeitos recebidos. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: as técnicas profiláticas evitando os efeitos danosos; as técnicas conscien-

ciológicas produzindo efeitos evolutivos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito; os efeitos paragenéticos do mau uso do soma; os efeitos improdu-

tivos das ectopias afetivas; o efeito halo da teática interassistencial; o efeito halo das recins;  
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o efeito progressivo da programação existencial; o efeito autorrevezador da gestação grafopen-

sênica. 

Neossinapsologia: as neossinapses como efeitos e futuras causas das renovações 

pessoais. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma. 

Enumerologia: os efeitos profiláticos (vacinadores); os efeitos sadios (construtivos); os 

efeitos virtuais (informáticos); os efeitos imprevisíveis (arrastantes); os efeitos especiais (truca-

gens); os efeitos bumerangues (em ricochete); os efeitos potencializadores (catárticos). 

Binomiologia: o binômio causa-efeito; o binômio efeito do EV–efeito Hulk; o binômio 

pequenas mudanças–grandes efeitos. 

Interaciologia: a interação efeito primário–efeito secundário. 

Crescendologia: o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo dos efeitos desenca-

deados pelas ações pessoais. 

Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio passado-presente-futuro. 

Antagonismologia: o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo;  

o antagonismo efeito-ganho / efeito-prejuízo; o antagonismo acerto / erro; o antagonismo êxito 

/ revés; o antagonismo sucesso / fracasso; o antagonismo sementeira / colheita; o antagonismo 

recebimento / retribuição. 

Paradoxologia: o paradoxo do efeito gerador tornado causa. 

Politicologia: as políticas sociais de pesquisas científicas. 

Legislogia: a lei de atração dos afins; os retornos da lei de ação e reação. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: o medo de errar. 

Mitologia: a queda do mito da existência de atos sem consequências. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a prio-

roteca; a laboroteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Efeitologia; a Autexperimentologia; a Etiologia; a Intencionolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Autodeterminologia; a Holomaturologia; a Energossomatologia; 

a Harmoniologia; a Parafenomenologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9256 

Hominologia: o Homo sapiens effectuator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens ener-

gossomaticus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito homeostático = o efeito sadio da aquisição do macrossoma pessoal 

na próxima vida humana a partir da causa do completismo existencial (compléxis) desta existên-

cia; efeito patológico = o efeito doentio do cometimento do suicídio a partir da causa da alimenta-

ção do autassédio cronicificado (autodesorganização, ausência de autocrítica). 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Omnipesquisologia. 

Sutileza. Há reciclagens existenciais representando verdadeiras convalescenças para  

a conscin. Isto é efeito direto da autolucidez consciencial. 

Confor. Diante da Conformaticologia, a forma, ou seja, a cor, a apresentação, o veículo, 

o som ou a gramática – o 1% da teática – , varia sempre muito mais em relação ao conteúdo de 

99%. 

Desinteresse. Segundo a Conscienciometrologia, o desinteresse, o sonho e a alienação 

são as 3 etapas, nesta ordem, da fuga de si mesmo. No fundo, o desinteresse é filho da autocor-

rupção e efeito da ausência da reciclagem existencial. 

Energossomatologia. Pela Cosmoeticologia, o entusiasmo da juventude é ainda mera 

caricatura da automotivação da maturidade humana. O riso da criança é simples aceno da tranqui-

lidade íntima do idoso. As energias da consciência (ECs) atuam além do espaço e do tempo  

e precisam, racionalmente, produzir efeitos cosmoéticos. 

 

Pesquisologia. Conforme a Experimentologia, eis 7 características básicas, listadas em 

ordem funcional, indicando rumos mais específicos para as pesquisas quanto ao efeito: 

1.  Efeitos positivos ou negativos: a qualidade da sementeira. 

2.  Efeitos imediatos ou mediatos: o tempo de maturação. 

3.  Derivações diretas: a contiguidade. 

4.  Consequências indiretas: o longo alcance. 

5.  Resultados evolutivos: as recins; os completismos. 

6.  Saldos finais: a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

7.  Diferença com Etiologia: a relação qualitativa do binômio causa-efeito. 

 

Criação. Sob a ótica da Holomaturologia, não existe geração espontânea de sabedoria. 

Antes do princípio técnico governar a conscin, consciente ou inconscientemente a personalidade 

cria o princípio pessoal para viver. 

Semiconsciexialidade. De acordo com a Somatologia, em tese, o octogenário (quarta 

idade), homem ou mulher, quando completista, é quem tem maior possibilidade de viver na con-

dição mais íntegra de semiconsciex, nesta dimensão intrafísica, porque perde como efeitos da ida-

de avançada, em grande parte, as automolduras somáticas, efêmeras (olhos, ouvidos, dentes, per-

nas, fôlego), concentrando-se nos atributos imperecíveis da própria consciência (mentalsomática, 

autodiscernimento, holomaturidade, prioridade). 

Agricultura. O efeito manada ocorre no universo da Agricultura para significar as inter-

mediações, oportunismos e informações assimétricas dos paraquedistas, impulsionados pela con-

juntura favorável a respeito de algum produto e ignorando as condições de venda do mesmo. Tal 

efeito prejudica fortemente a eficiência do agribusiness em qualquer parte, atingindo produtos, 

por exemplo, o café, o leite, a soja, dependendo da época, gerado pela competitividade anticos-

moética (capitalismo selvagem, Money Society). 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

05.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Efeito  macho-fêmea:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

10.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

À  CONSCIN  VULGAR,  INDISCIPLINADA,  NADA  ADIANTA 
O  PLANEJAMENTO  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 
A  AUTODESORGANIZAÇÃO  DETURPA  TODA  TEORIA   

E  TODO  IDEAL  NA  AUTOVIVÊNCIA  DA  DIUTURNIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem pesquisado os efeitos reais dos próprios es-

forços evolutivos? Está satisfeito consigo mesmo neste particular? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Aizen, Marina; El “Efec o Blind je”  e p ede Rec pe     Clarín; Tabloide; Diário; Ano LVI; N. 19.797; 
Seção: Economia; Buenos Aires; Argentina; 04.03.01; página 15. 

02.  Folha de S. Paulo; Editorial; Efeito Chatice; Jornal; Diário; Ano 80; N. 26.177; Seção: Opinião; São 

Paulo, SP; 03.12.2000; primeira página (chamada) e A – 2. 
03.  Folha de S. Paulo; Redação; O Efeito Bush; Jornal; Diário; Ano 80; N. 26.191; Seção: Opinião; São 

Paulo, SP; 17.12.2000; página A – 2. 

04.  Ignatios, Miguel; O Efeito Bourbon (Economia); Correio do Estado; Jornal; Diário; Ano 47; N. 14.146; 
Seção: Artigos / Geral; Campo Grande, MS; 29.06.2000; página 6 A. 

05.  Jornal do Brasil; Editorial; Efeito Dominó; Diário; Ano CIX; N. 264; Seção: Opinião; Rio de Janeiro, 

RJ; 28.12.99; página 8. 
06.  Jornal do Brasil; Editorial; Efeitos Colaterais; Diário; Ano CIX; N. 175; Seção: Opinião; Rio de Janeiro, 

RJ; 30.09.99; página 10. 

07.  Kramer, Dora; Efeito Demonstração; Jornal do Brasil; Diário; Ano CIX; N. 140; Seção: Política; Rio de 
Janeiro, RJ; 26.08.99; página 2. 

08.  Nóbrega, Mailson da; Efeitos Colaterais da Crise da Vaca Louca; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; 

Ano 122; N. 39.205; Caderno: Economia; Seção: Comércio Exterior; 1 ilus.; São Paulo, SP; 18.02.01; página B 4. 
09.  Pereira Neto, Otávio Cesário; Os Efeitos do Apagão; Folha do Paraná; Jornal; Diário; Ano 52; N. 15.182; 

Caderno: Economia; Seção: Opinião; 1 ilus.; Londrina, PR; 11.06.01; primeira página (chamada) e 2. 

10.  Sandroni, Cícero; O “Efei o Dow” n  Economi  B   ilei    Reportagem; Jornal do Commercio; Diário; 
Ano CLXXIV; N. 70; Belo Horizonte, MG; 24-26.12.2000; página A – 7. 
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E F E I T O    AN T I I N T I M I D A N T E  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito antiintimidante é o resultado homeostático da superação contínua 

de inibições comunicativas advindas de heterocríticas nas interações conscienciais, obtido pela 

conscin, homem ou mulher, resultando no fortalecimento da autoconfiança em contextos di-

versos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de deter-

minada causa”. Apareceu no Século XIII. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encon-

tro, contra, em oposição a”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo intimidar deriva do idioma Latim 

Medieval, intimidare, “intimidar”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Resultado da antiintimidação. 2.  Desdobramento antiintimidante. 

3.  Efeito da desinibição. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito antiintimidante, miniefeito antiintimidante  

e maxiefeito antiintimidante são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito intimidante. 2.  Resultado intimidador. 3.  Efeito da inibição 

comunicativa. 

Estrangeirismologia: a glasnost interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à superação das inibições comunicativas. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Comu-

niquemo-nos sem egões. Timidez é doença. Não nos intimidemos. Autodomínio: megaconquista 

intransferível. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Comunicabilidade. Tão importante quanto a profundidade e a extensão dos seus 

conhecimentos e opiniões, é também a facilidade com que você os torna compreensíveis nas co-

municações aos compassageiros evolutivos”. 

2.  “Comunicação. A comunicação mais evoluída é a da conscin que sabe expor, quando 

é preciso, com poucas e também com muitas palavras”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação verbal; o holopensene pessoal da 

comunicabilidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a capacidade de autodesassédio mentalsomático; a comunicação auxiliando 

na mudança de ideias equivocadas; a ativação dos traços pessoais homeostáticos; o fato de saber 

compreender o conflito alheio; a intencionalidade coerente e cosmoética; o equilíbrio emocional 

da conscin alcançado pela desinibição comunicativa; a autolucidez sendo a base do autodiscerni-

mento; o megafoco cosmoético; os cursos de Conscienciologia promovendo autorreciclagens na 

expressão oral dos participantes; a emoção inibidora da lucidez na autexpressão; a ausência de 

posicionamento devido às inibições; os autesforços objetivando a reciclagem existencial; a leitura 

contextual do momento; a habilidade de se posicionar pacificamente; o ato de sobrepairar os im-

previstos; a potencialização dos trafores; a lucidez trazendo equilíbrio e harmonia; o referencial 

pessoal positivo; as vivências fortalecedoras; a autenticidade nas interações conscienciais;  

a desdramatização da expressão comunicativa frente aos contextos diversos; o exemplarismo inte-

rassistencial atuante; a expressão pessoal de alegria e fraternismo; a força presencial do comuni-
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cador cosmoético; a autestima e a autocrítica caminhando juntas; o fato de não se deixar manipu-

lar; o convívio sadio com o grupo evolutivo; a qualificação comunicativa advinda dos estudos  

e pesquisas; a espontaneidade sadia; a personalidade otimista; a postura bem humorada; a desen-

voltura assistencial nos debates nas Tertúlias Conscienciológicas e Minitertúlias Conscienciológi-

cas; a recomendação de não permanecer invariavelmente em silêncio no Tertuliarium; a autocríti-

ca; a autopesquisa; a empatia comunicativa esclarecendo as consciências; o fato de despreocupar-

se com a opinião alheia; as reciclagens provocadas pela tares. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os resultados ex-

trafísicos tarísticos da antiintimidação da conscin intermissivista; a conexão com o amparo extra-

físico de função; a parceria assistencial com as consciexes homeostáticas; a condição do tene-

pessista exemplarista; o fato de o paracérebro ser precioso demais para ser desperdiçado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoético autoconscientização–recin imediata; o siner-

gismo autodomínio emocional–autoconfiança; o sinergismo desdramatização-autenfrentamento; 

o sinergismo autopesquisa-evolução. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da coerência 

pessoal; o princípio da liberdade de expressão; o princípio da evolução consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contribuindo para a maturidade 

consciencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) fortalecendo as interações interassistenciais. 

Teoriologia: a teoria do exemplarismo aplicada na autexposição cosmoética lúcida. 

Tecnologia: a técnica do autenfrentamento; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a téc-

nica do estado vibracional (EV). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Recexo-

logia; o Colégio Invisível da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito antiintimidante; os paraefeitos tarísticos da comunicação livre de 

intimidações; o efeito do exemplarismo teático; o efeito da racionalidade na superação de inibi-

ções comunicativas; os efeitos comunicativos do exercício da docência; o efeito libertário do co-

nhecimento pautado nas pesquisas cosmoéticas; o efeito do esforço da reeducação consciencial 

cosmoética; o efeito da assistência dos amparadores gerado a partir dos autesforços evolutivos. 

Neossinapsologia: os bloqueios mentaissomáticos impedindo a geração de neossinap-

ses; a criação de neossinapses a partir da antiintimidação favorecida pela docência. 

Ciclologia: o ciclo emoção-reflexão-racionalidade; o ciclo determinação-vontade-ree-

ducação. 

Enumerologia: a desinibição favorecendo o autoposicionamento; a desinibição promo-

vendo o autodesassédio; a desinibição incentivando a ortocomunicação; a desinibição estimulan-

do a autexposição exemplarista; a desinibição contribuindo na autoconfiança sadia; a desinibição 

promovendo a convivialidade hígida; a desinibição estruturando as autossuperações reciclogê-

nicas. 

Binomiologia: o binômio autenfrentamento-solução; o binômio autocobaia-heterocoba-

ia; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio egão-modéstia; o binômio timidez-autoconfi-

ança; o binômio autodeterminação-autossuperação; o binômio exemplarismo cosmoético–autori-

dade moral. 

Interaciologia: a interação determinação-confiança; a interação racionalidade-lucidez. 

Crescendologia: o crescendo patológico medo do ridículo–inibição; o crescendo auto-

pesquisa-autoconhecimento. 

Trinomiologia: o trinômio autodesassédio mentalsomático–autocoerência–autoconfian-

ça; o trinômio autodesdramatização-autenfrentamento-interassistência; o trinômio cosmoeticida-

de-comunicação-exemplarismo. 
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Polinomiologia: o polinômio patológico timidez-insegurança-desvalorização-isolamen-

to; o polinômio (posicionamento) altruísta-assistencial-cosmoético-libertário. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorencendo a desrepressão comu-

nicativa; o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica 

(ENCYCLOSSAPIENS) favorecendo a comunicabilidade enciclopédica. 

Antagonismologia: o antagonismo infantilidade consciencial / holomaturidade consci-

encial. 

Paradoxologia: o paradoxo de a heterocrítica desencadear a autocrítica. 

Legislogia: a lei do maior esforço ao longo da caminhada evolutiva. 

Filiologia: a desafiofilia; a voliciofilia; a teaticofilia; a harmoniofilia; a traforofilia;  

a verbaciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da comunicofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do pânico. 

Maniologia: a mania de protelar; a mania de perfeição. 

Mitologia: a superação dos mitos pessoais sobre a comunicabilidade. 

Holotecologia: a comunicoteca; a didaticoteca; a ortopensenoteca; a assistencioteca;  

a mentalsomatoteca; a recexoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Recinologia; a Experimentologia; a Mentalso-

matologia; a Reeducaciologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Assistenciologia; a Evolucio-

logia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autexpositora lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o comunicólogo; o intermissivista; o autopesquisador; o reciclante 

existencial; o educador; o escritor; o assistente evolutivo. 

 

Femininologia: a comunicóloga; a intermissivista; a autopesquisadora; a reciclante exis-

tencial; a educadora; a escritora, a assistente evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens omniexpositor; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniefeito antiintimidante = a superação inicial de posturas comunica-

tivas retraídas ou tímidas ante contextos diversos; maxiefeito antiintimidante = o emprego vetera-

no de posturas comunicativas assertivas ante situações ou contextos diversos. 

 

Culturologia: a cultura do destemor; a cultura da desdramatização; a cultura do anti-

egocentrismo; a cultura da comunicabilidade sadia; a cultura da erudição; a cultura da interas-

sistencialidade; a cultura do exemplarismo evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito antiintimidante, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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02.  Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Aura  intimidante:  Presenciologia;  Neutro. 

05.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  corajosa:  Holomaturologia;  Neutro. 

09.  Desdramatização  da  autexposição  pública:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Desestigmatização  do  autoconceito:  Autodesassediologia;  Neutro. 

11.  Efeito  da  autocoerência:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

12.  Efeito  Fênix:  Reciclologia;  Homeostático. 

13.  Holopensene  consciencial  terapêutico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  EFEITO  ANTIINTIMIDANTE  RESULTA  DAS  AUTORRECI- 
CLAGENS  DA  CONSCIN  LÚCIDA  QUANTO  À  COMUNICABI- 
LIDADE  PESSOAL,  CONSTRUINDO  AUTOCONFIANÇA  NAS 

MANIFESTAÇÕES  INTERASSISTENCIAIS  TARÍSTICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta abertismo consciencial e acolhimento 

nas intercomunicações? Quais os efeitos da antiintimidação comunicativa já registrados? 
 

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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

384 e 385. 

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 websi-

tes; 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 119, 139 e 331. 

 

C. B. M. 
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E F E I T O    AN T I S S O M Á T I C O    D O    W I -F I  
( P R O F I L A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito antissomático do Wi-Fi é o malefício causado ao corpo humano da 

conscin, homem ou mulher, criança ou adulto, resultante do acúmulo de autexposição à radiação 

eletromagnética artificial emitida pelas frequências de microondas usadas no sistema de transmis-

são sem fio (wireless). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro; con-

tra; em oposição a”. Surgiu no Século XVI. O termo soma provém também do idioma Grego, so-

ma, “relativo ao corpo humano; o corpo em oposição à alma”. Apareceu no Século XIX. O nome 

comercial Wi-Fi foi criado pela empresa de consultoria de marcas Interbrand no idioma Inglês  

e escolhido pelos membros fundadores da contratante Wireless Ethernet Compatibility Alliance, 

agora chamada de Aliança Wi-Fi, para marca do produto a ser lançado. Apareceu em 1999. 

Sinonimologia: 1.  Repercussão antissomática do Wi-Fi. 2.  Consequência antissomática 

do Wi-Fi. 3.  Resultância antissomática do Wi-Fi. 4.  Dano antissomático do Wi-Fi. 5.  Efeito an-

tissomático do sistema wireless. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito antissomático do Wi-Fi, efeito antissomáti-

co leve do Wi-Fi e efeito antissomático grave do Wi-Fi são neologismos técnicos da Profilaxio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Efeito antissomático da rede elétrica de alta tensão. 2.  Efeito antis-

somático da poluição do gás tóxico. 3.  Efeito antissomático da fumaça cinza. 4.  Efeito antisso-

mático da eletricidade de baixa frequência. 

Estrangeirismologia: a man-made electropollution; o eletrosmog; a Wireless Fidelity;  

a área de abrangência do hotspot; a Wireless Personal Area Network (WPAN). 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos reflexos funcionais do corpo humano. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Wireless: 

perigo invisível. Wi-Fi: poluição silenciosa. 

Coloquiologia. O argumento simplista e falacioso não há nada a fazer para prevenção 

contra o Wi-Fi porque todo mundo tem. 

Citaciologia. Eis 2 alertas do físico britânico Barrie Trower: – A radiação Wi-Fi é tão 

perigosa quanto a arma de microondas. Essa radiação tem a capacidade de literalmente cozi-

nhar seres vivos enquanto eles estão vivos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da preservação da saúde física; a manutenção da 

capacidade autopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopenseni-

dade; o holopensene da otimização cerebral; o holopenene da defesa do autoparapsiquismo. 

 

Fatologia: o megaperigo dos efeitos mediatos da exposição ao Wi-Fi; as consequências 

da radiação atérmica, sem expor a vítima a qualquer onda de calor visível; o controverso nível de 

segurança da radiação não ionizante; a confusão informativa sobre o assunto; as pesquisas com 

resultados divergentes; as pseudopesquisas, privilegiando o poder econômico; a tática de defesa 

da indústria sem fio igual à do tabaco, há 1 Século; o fato de não haver provas quanto à inofensi-

vidade da radiação do Wi-Fi; o fato de as microondas gerarem calor friccional no corpo à base de 

água; as evidências de todo organismo com vida ser sensível a energias eletromagnéticas artifici-

ais; o conjunto de sintomas difusos, inespecíficos; a chegada de mansinho dos sintomas pela acu-
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mulação de exposição; o fato de todas as vidas do Planeta estarem expostas a algum tipo de inter-

ferência eletromagnética; a contaminação em massa; a impossibilidade de separar grupo de con-

trole para as pesquisas sobre as consequências da radiação eletromagnética de alta frequência;  

a eletropoluição; a poluição invisível; a fumaça branca; a fumaça invisível; o inebriamento pela 

portabilidade do Wi-Fi e consequente facilidade de comunicação; o real conforto proporcionado 

pelo sistema sem fio enceguecendo os usuários quanto ao perigo mediato; os alertas dos pesquisa-

dores especialistas; as diferentes maneiras de a conscin perceber as ondas eletromagnéticas; o au-

mento do risco da exposição ao Wi-Fi nos locais de prolongada permanência, especialmente du-

rante o sono; a alergia às radiações; a eletrossensibilidade; as perdas de oportunidade no trabalho 

e nos relacionamentos afetivos e sociais; as falsas propagandas de objetos protetores contra as on-

das eletromagnéticas; a existência de roupas com proteção parcial;  a autoconscientização cosmo-

ética de procurar alternativas ao Wi-Fi doméstico pelo respeito à saúde dos circundantes. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a necessidade do 

estabelecimento inconteste da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a função da glândula 

pineal no intercâmbio interdimensional podendo ser prejudicada pela interferência dos campos 

eletromagnéticos artificiais; a intoxicação energética; a possível alteração ectoplástica advinda da 

atuação contínua das microondas artificiais na função mitocondrial; o distúrbio na frequência dos 

impulsos elétricos do cérebro dificultando a atuação do paracérebro; a interrogação sobre as inter-

ferências das ondas do Wi-Fi na atuação do paramicrochip; o prejuízo na recuperação de cons;  

a abertura para os auto e heterassédios; o arco voltaico craniochacral reequilibrando as ondas ce-

rebrais naturais; o emprego do EV para contrapor à frequência das microondas pulsadas (artifici-

ais); o campo eletromagnético da psicosfera humana emitindo ondas; as evitações dos pertúrbios 

ambientais na prática diária da tenepes; a autodefesa do autoparapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo (poluição) sonora-química-eletromagnética-luminosa; 

os efeitos sinérgicos dos entrecruzamentos de sinais eletromagnéticos. 

Principiologia: o princípio da precaução invertendo o ônus da prova (cabe a quem du-

vidar dos malefícios do Wi-Fi a ação de provar); o princípio fundamental de parar ou evitar a ex-

posição aos campos eletromagnéticos; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: as cláusulas de autoproteção frente ao Wi-Fi inclusas no código pessoal de 

Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) reorientando para formas alternativas 

ao Wi-Fi. 

Teoriologia: a teoria das microondas; a teoria do risco; a teoria do paracérebro. 

Tecnologia: as buscas pelas alternativas saudáveis ao sistema wireless; a técnica da evi-

tação das adversidades; a técnica do detalhismo; a técnica da sobreposição mentalsomática. 

Voluntariologia: o senso cosmoético de precaução grupal esperada no âmbito do volun-

tariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Neurocientistas; o Colégio Invisível da Paracere-

brologia; o Colégio Invisível da Mnemossomatologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; 

o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da 

Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito antissomático do Wi-Fi; o efeito adverso ao corpo físico das fre-

quências pulsadas do Wi-Fi, emitidas em curtos e bruscos grupos de energia (ao modo de marte-

ladas); o efeito talidomida da exposição ao Wi-Fi; a necessidade de protocolo médico específico 

para o diagnóstico dos efeitos antissomáticos do Wi-Fi; a desordem do sistema imunológico como 

efeito da exposição prolongada ao campo eletromagnético artificial hostil; a depressão como 

efeito da comorbidade difusa e não diagnosticada da eletrossensibilidade; a atuação da radiação 

eletromagnética nas substâncias químicas gerando efeitos nocivos à pessoa; a intensificação de 
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episódios disléxicos como efeito da exposição ao Wi-Fi; a iatrogenia como efeito da imprecisão 

diagnóstica; os efeitos nocivos do Wi-Fi nos pré-humanos e plantas. 

Neossinapsologia: as alterações das ondas eletromagnéticas naturais do cérebro podendo 

inibir a geração de neossinapses; a monopolização da concentração do eletrossensível no males-

tar pessoal abortando as oportunidades neossinápticas; as neossinapses autorganizativas. 

Enumerologia: o smartphone; o tablet; o computador; o telefone sem fio; o GPS; o tele-

fone celular; a rede de terceira geração (3G). O defensor convicto do Wi-Fi; o defensor tecnocrata 

do Wi-Fi; o defensor consumista do Wi-Fi; o defensor comodista do Wi-Fi; o defensor ingênuo 

do Wi-Fi; o defensor malinformado do Wi-Fi; o defensor malintencionado do Wi-Fi. 

Binomiologia: o binômio frequência-potência; o binômio frequência pulsada–frequên-

cia contínua; o binômio sistema econômico–saúde coletiva. 

Interaciologia: a interação (constante) eletricidade natural da atmosfera–sistema bioló-

gico; a interação ondas eletromagnéticas naturais–ondas eletromagnéticas fabricadas; a intera-

ção eletricidade (baixa frequência)–telecomunicação sem fio (alta frequência); a interação proxê-

mica-cronêmica; a interação sensibilidade química múltipla–hipersensibilidade eletromagnética; 

a interação corpo-ambiente; a interação comunicativa consciência-mundo. 

Crescendologia: o crescendo sensações desagradáveis–malestar crônico; o crescendo 

dos efeitos às causas; o crescendo extensivo indivíduo-grupo-Humanidade. 

Trinomiologia: a coextensividade no trinômio corpo-casa-ambiente; o trinômio efeitos 

imediato-mediato-tardio; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio (política) 

ambiental-educacional-econômica. 

Antagonismologia: o antagonismo cascagrossismo eletromagnético / sensibilidade ele-

tromagnética; o antagonismo raio-X (ondas ionizantes) / Wi-Fi (ondas não ionizantes); o antago-

nismo efeito imediato / efeito mediato; o antagonismo causa / efeito; o antagonismo diagnóstico 

correto do distúrbio visível imediato / diagnóstico incorreto do distúrbio constituído lentamente, 

mediato; o antagonismo informar / desinformar; o antagonismo acreditar / pesquisar. 

Paradoxologia: o paradoxo de as ondas não ionizantes emitirem calor impercebível ao 

ser humano, porém sendo capazes de “cozinhar” o corpo físico; o paradoxo de o ótimo deste mi-

nuto pode ter efeito péssimo no período mediato; o paradoxo de as microondas poderem ser em-

pregadas para arma de guerra (destruição) e para comunicação entre pessoas (integração); o pa-

radoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada. 

Politicologia: as políticas negligentes dos governos com a saúde ambiental. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a biofilia; a zoofilia; a fitofilia; a somatofilia; a pesquisofilia; a energofilia;  

a conviviofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a nomofobia. 

Sindromologia: a síndrome do sapo cozido; a síndrome da fadiga crônica (SFC); a sín-

drome da fibromialgia (SFM); a síndrome de intolerância a campos eletromagnéticos; a síndro-

me das microondas. 

Maniologia: a riscomania. 

Mitologia: o mito de os seres humanos não possuírem sentidos capazes de captar cam-

pos eletromagnéticos; o mito de os campos eletromagnéticos do Wi-Fi serem inofensivos. 

Holotecologia: a biologicoteca; a somatoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a 

profilaxioteca; a cronoteca; a nosoteca; a psicoteca. 

Interdisciplinologia: a Profilaxiologia; a Eletrofisiologia; a Proxemicologia; a Patolo-

gia; a Medicina Ambiental; a Tecnologia; a Consumismologia; a Economia; a Politicologia; a So-

matologia; a Cerebrologia; a Epigenética; a Bioética; a Paracerebrologia; a Parageneticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a massa hu-

mana impensante; a personalidade robotizada; as pessoas incautas; as personalidades despreveni-
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das; a conscin eletronótica; a conscin vítima dos modismos da época; a conscin casca grossa;  

a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o eletrossensível; o eletro-hipersensível (EHS); o infomaníaco; o ampa-

rador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;  

o verbetólogo; o enciclopedista; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o médico or-

topedista estadunidense, pesquisador da Eletromedicina e pioneiro nas denúncias dos efeitos ma-

léficos do eletromagnetismo articicial à saúde física Robert Otto Becker (1923–2008). 

 

Femininologia: a eletrossensível; a eletro-hipersensível; a infomaníaca; a amparadora 

intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convi-

vióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;  

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a enciclopedista; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens ingennus; o Homo sapiens 

sensibilis; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens experimenta-

tor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito antissomático leve do Wi-Fi = os sintomas temporários ao modo 

de ligeira dor de cabeça, parestesia e / ou distúrbios de concentração em períodos breves de expo-

sição; efeito antissomático grave do Wi-Fi = os sintomas debilitantes ao modo de cansaço mórbi-

do, perda de memória e câncer (comprometimento físico) e / ou depressão e pensamento suicida 

(desequilíbrio psicológico). 

 

Culturologia: a cultura da Internet; a cultura do comodismo; a subsunção à cultura da 

Prevenciologia. 

 

Controvérsia. Ainda hoje (Data-base: 2014), há cientistas afirmando serem as radiações 

eletromagnéticas do Wi-Fi inofensivas à saúde humana, enquanto outros, ao contrário, procuram 

demonstrar fatos contudentes das doenças ambientais advindas das microondas e em crescente 

desenvolvimento, considerando a epidemia do Século XXI. 

Questão. Discute-se a capacidade de a alta frequência das microondas do Wi-Fi (no en-

torno de 2.5 Ghz) sendo de baixa potência (mil vezes menor se comparada a do forno de microon-

das) possuírem energia suficiente para quebrar ligações moleculares, acarretando inúmeras altera-

ções na Biologia Humana. 

Ressonância. É comum e fácil perceber as interferências entre aparelhos emissores de 

radiação, em diferentes frequências do espectro eletromagnético (forno de microondas, telefone 

sem fio, telefone celular, telas de computador, dispositivo bluetooth), quando ligados juntos. 

Ameaça. Então, considerando a alta porcentagem de água no corpo biológico e a atuação 

das microondas pelo processo de excitação das moléculas, é lógico admitir haver interferência 

dos sinais artificiais nas frequências naturais do organismo vivo, tanto das pessoas, quanto dos 

demais seres, pelo fenômeno da ressonância. 

Bioeletricidade. As células humanas funcionam ao modo de bateria enviando sinais para 

ativar o constante intercâmbio entre processos bioquímicos e bioelétricos. As ondas eletromagné-
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ticas artificiais do Wi-Fi, pulsando ininterruptamente e por extenso período de tempo, à distância 

aproximada de 30 m, pode comprometer e desordenar a pulsação elétrica natural do corpo, regu-

ladoras do sistema imunológico. 

Imunodeficiência. O acúmulo da radiação de microondas (estressor biológico) pode ge-

rar, em nível maior ou menor, mudanças biológicas anômalas afetando a reação genética ao es-

tresse e a resistência a doenças. Com o desenvolvimento desenfreado das radiações eletromagné-

ticas no Planeta Terra, cresce com velocidade alarmante o número de pessoas sensíveis às ondas 

não ionizantes e, portanto, vulneráveis às doenças associadas. 

Plantas. Na escola Hjallerup, Dinamarca, 5 estudantes abalaram a comunidade científica 

e a Sociedade em geral com o resultado de experimento, realizado em 12 dias, no fim dos quais as 

plantas colocadas próximas de 2 roteadores de Wi-Fi não cresceram, tendo boa parte delas morri-

do, enquanto o cultivo de outras da mesma espécie colocadas longe da radiação foi exitoso. 

 

Casuística. A divulgação dos possíveis efeitos nocivos da radiação da rede wireless sur-

giu quando certo empresário residente na Flórida (EUA), em 1993, entrou na justiça contra a em-

presa de telefonia celular responsabilizando-a pela dessoma da esposa causada pelo tumor na 

cabeça. 

Pesquisologia. Em função desse caso, o estadunidense George Louis Carlo (1953–) lide-

rou a primeira grande pesquisa sobre radiação sem fio no período (1993–1999), perdendo o em-

prego ao sustentar descobertas alarmantes desfavoráveis à empresa financiadora. 

Omissão. O medo de ações judiciais, por parte do governo e empresas de comunicação 

sem fio, se admitirem os campos eletromagnéticos sendo prejudiciais à saúde, parece ser a princi-

pal razão dessa omissão deficitária. 

 

Vitimologia. Sob o enfoque da Patologia, eis, em ordem alfabética, 4 grupos de cons-

cins propensas a terem menos tolerância à radiação Wi-Fi: 

1.  Adultos doentes: tendentes à comorbidade, principalmente os portadores da hiper-

sensibilidade eletromagnética; cardíacos. 

2.  Crianças: fisiológica e neurologicamente imaturas; crânio menor e mais delgado; te-

cidos mais ricos em água; incidência de morte súbita de bebês. 

3.  Grávidas: passíveis de acarretarem danos genéticos aos filhos (a absorção da radia-

ção pelo feto é superior a 10 vezes a do adulto); alto índice de aborto espontâneo. 

4.  Idosos: imunologicamente mais fracos. 

 

Panorama. Sob o enfoque da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

8 posicionamentos de pesquisadores, agências ou governos, referentes à problemática do uso do 

Wi-Fi, demonstrando crescente o número de cientistas e médicos interessados no estudo do as-

sunto: 

1.  Alerta. Em Seminário Internacional de Radiação Não-Ionizante, Saúde e Ambiente 

(18 e 19.05.09, Porto Alegre, RS), 37 representantes de 10 países (Alemanha, Áustria, Brasil, Ca-

nadá, Estados Unidos da América, Grécia, Itália, Polônia, Suécia, Turquia) assinaram documento 

de alerta sobre o volume de evidências indicando ser a exposição a campos eletromagnéticos in-

terferente na Biologia Humana Básica, podendo aumentar o risco de câncer e de outras doenças 

crônicas, denominado “Resolução de Porto Alegre”. 

2.  Carta aberta. A cientista Magda Havas, da Trent University, Peterborough, ON, Ca-

nadá, recomendou em carta aberta (05.05.09) não instalar Wi-Fi em escolas e afirmou ser  

o mesmo, quando instalado dentro da construção, mais perigoso se comparado à nocividade das 

antenas de celular, localizadas fora. 

3.  Classificação. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em 2011, classificou os campos eletromagnéticos de radiofrequência 

como possivelmente cancerígenos para os seres humanos. 

4.  Declaração. A Agência Ambiental Europeia declarou, em 2007, “pesquisas recentes 

sugerem às autoridades sanitárias serem prudentes e a recomendarem ações de redução à exposi-
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ção, especialmente de grupos vulneráveis, por exemplo, crianças”. Compara com os casos do 

amianto, do chumbo na gasolina e do tabaco – substâncias de uso difundido, o qual só com o pas-

sar do tempo tiveram os respectivos riscos à saúde comprovados. 

5.  Decreto. O governo britânico proibiu o uso de telefone celular para crianças, notifi-

cando a preocupação de profissionais da Educação com o uso do Wi-Fi nas escolas básicas. 

6.  Informação. O Comitê Nacional Russo de Proteção Contra Radiações Não Ionizantes 

informou ter encontrado nas pesquisas aumento de 85% em distúrbios do sistema nervoso central 

(SNC), 35% na epilepsia, 11% em retardo mental e 82% em doenças imunológicas do sangue  

e riscos para o feto (abril, 2011). 

7.  Parecer. A neuropediatra e neurocientista Marha R. Herbert, da Harvard Medical 

School e Massachusetts General Hospital, em 08.02.13, redigiu parecer declarando serem a radia-

ção eletromagnética do Wi-Fi e a torre de celular capazes de gerar efeito de desordem sobre a ha-

bilidade de aprender e rememorar, podendo também desorganizar a função imune e metabólica. 

8.  Resolução. O Parlamento Europeu, em Bruxelas, 02.04.09, registrou a preocupação 

com a saúde associada aos campos eletromagnéticos, propôs a inclusão de política específica de 

regulamentação da emissão de microondas e exortou os Estados-Membros a seguirem o exemplo 

da Suécia e reconhecerem os portadores de hipersensibilidade eletromagnética enquanto pessoas 

deficientes, concedendo-lhes proteção adequada, bem como igualdade de oportunidades. 

 

Áustria. A Associação de Medicina Austríaca desenvolveu diretriz para o diagnóstico 

diferencial e tratamento potencial para problemas de saúde não específicos e relacionados ao es-

tresse crônico associado com a exposição à poluição eletromagnética, à qual estão submetidos to-

dos na própria residência, no trabalho e no lazer. 

Diagnóstico. Eis, em ordem funcional, as 3 etapas do questionário a ser realizado junto 

ao paciente: 

1.  Sintomas. Lista dos sintomas quantificando sistematicamente os problemas de saúde 

relacionados ao estresse, independentemente da causa. Por exemplo, alta suscetibilidade à infec-

ção, anomia, ansiedade, cansaço intenso, depressão, distúrbios de concentração, dor no peito, do-

res de cabeça, dores musculares e articulares, enxaqueca, eritema, esquecimento, fadiga intermi-

tente, falta de energia, náuseas, nervosismo, palpitações cardíacas, perturbação do sono, proble-

mas de pressão arterial, sensibilidade olfativa, urgência urinária, vertigem, zumbido, problemas 

de visão e sensação de pressão na cabeça e orelhas. 

2.  Variação (tempo e localização). Indicação quanto à melhora ou agravamento dos sin-

tomas em decorrênica do afastamento ou aproximação da radiação e o tempo de exposição. 

3.  Avaliação. Medida da exposição aos campos eletromagnéticos (CEM), na casa e no 

trabalho. 

 

Prevenção. Sob a ótica da Profilaxiologia, a evitação da exposição desnecessária às ra-

diações eletromagnéticas constitui a salvaguarda básica em prol da manutenção da saúde física da 

conscin. 

Providências. Do ponto de vista da Autorganizaciologia, objetivando mitigar as doenças 

com forte correlação de causalidade com a contaminação eletromagnética, especificamente oriun-

da do Wi-Fi, eis, em ordem alfabética, pelo menos 4 itens e respectivas providências, abrangendo 

a redução das fontes de campos eletromagnéticos dentro de casa e o fortalecimento intraconscien-

cial da conscin exposta: 

1.  Conexão: instalação da rede de Internet com fio (Ethernet). 

2.  Cortina: uso de cortinas com tecidos de proteção (fios de prata). 

3.  Parede: pintura das paredes usando tintas com óxido de alumínio ou tintas à base de 

carbono. 

4.  Saúde holossomática: manutenção do corpo tão saudável quanto possível (alimenta-

ção saudável, exercício físico; hidratação; carga de sono adequada); domínio energético; controle 

emocional; atividade mental e ortopensenidade. 
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Autoconscientização. Importa reconhecer: é possível viver sem wireless, ao contrário, 

não se pode é viver demasiadamente com ele. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito antissomático do Wi-Fi, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

04.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

05.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Diagnóstico  diferencial:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Fato  interveniente:  Vivenciologia;  Neutro. 

08.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Idiossincrasia  cultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

10.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

11.  Leviandade  somática:  Antiproexologia;  Nosográfico. 

12.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

13.  Paradoxo  autodefensivo:  Paradoxologia;  Neutro. 

14.  Prejuízo  sorrateiro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Sensibilidade  química  múltipla:  Proxemicologia;  Nosográfico. 

 

SE  AINDA  NÃO  HÁ  PROVA  CONCLUSIVA  SOBRE  A  SE-
GURANÇA  DO  WI-FI  PARA  A  SAÚDE  FÍSICA,  É  PARADO-
XAL  O  INTERMISSIVISTA  SAGAZ  ARRISCAR-SE  PLANTAN-
DO  NA  PRÓPRIA  RESIDÊNCIA  O  FOCO  ELETROPOLUIDOR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, procura conscientizar-se sobre os megaperigos 

dos efeitos mediatos à saúde física da exposição prolongada ao Wi-Fi? Ou prefere integrar-se  

à massa humana impensante sobre o assunto em vez de precaver-se a tempo? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Havas, Magda; Wi-Fi in Schools is Safe. True or False?; Trent University; Peterborough, ON; Canada; 

December, 2011; disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=6v75sKAUFdc>; acesso em: 14.10.14. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Becker, Robert O.; & Selden, Gary; The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Live; 
366 p.; 4 partes; 15 caps.; 6 enus.; 13 esquemas; 19 gráfs.; 158 ilus.; 1 mapa; 2 minibiografias; 4 tabs.; glos. 56 termos;  

1 postscript; alf.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Harper; New York;, NY; 1985; páginas 275 a 287. 

2.  Lopes, Eugénio; Que Futuro!!! Os Efeitos da Poluição Eletromagnética sobre a Saúde; revisora Fernan-
da Regina Braga; 368 p.; 12 caps.; 75 enus.; 22 fotos; 6 gráfs.; 20 ilus.; 19 tabs.; 10 websites; glos 82 termos; 6 vídeos; 

192 refs.; alf.; 16 x 23 cm; br.; Schoba; São Paulo, SP; 2014; páginas 23 a 153, 211 a 264 e 293 a 306. 

3.  Saunders, Thomas; A Síndrome do Sapo Cozido: Sua Saúde e o Ambiente que construímos (The Boiled 
Frog Syndrome); trad. Okky de Souza; 312 p.; 10 caps.; 13 enus.; 2 grafos estelares; 15 ilus.; 4 perguntas; 3 siglas; 341 

refs.; 23 x 16 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 2004; páginas 85 a 115, 127 a 139, 159 e 160. 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9269 

Webgrafia  Específica: 
 

01.  Adlkofer, Franz; et al.; A Resolução de Porto Alegre; Seminário Internacional de Radiação Não-Ionizan-
te, Saúde e Ambiente; Porto Alegre, RS; 18-19.05.09; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Ministério Público do 

Rio Grande do Sul; Ministério da Saúde do Brasil; Comissão Internacional de Segurança Eletromagnética; Conselho Mu-

nicipal de Meio Ambiente de Porto Alegre (COMAM/PoA); & Centro Estadual de Vigilância Sanitária do Rio Grande do 
Sul (CEVS/RS); Porto Alegre, RS; 4 p.; 37 assinaturas (10 países); 1 enu.; 6 websites; disponível em: <http://www. 

icems.eu/docs/ resolutions/ Porto Alegre_Portuguese.pdf>; acesso em: 18.10.14. 

02.  Anselmo, Caroline Wanderley Souto Ferreira; et al.; Possíveis Efeitos Adversos dos Campos Eletromag-

néticos (50 / 60 Hz) em Humanos e em Animais; Artigo; Ciência & Saúde Coletiva; Revista; Vol. 10; S-0, September-

December, 2005; 14 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 115 refs.; Associação Brasileira de Saúde Coletiva; Rio de Janeiro, RJ; ISSN 

1413-8123; Scielo; disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232005000500010>; acesso em: 05.11.14. 
03.  BBC News; Q&A: Wi-FI Health Concerns (A Number of Education Professionals have raised Concerns 

about the use of Wi-Fi Internet Networks in Schools, following a Panorama Report into the Technology. So just how Safe 
is it?); Story from BBC NEWS; disponível em: <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/technology/6677051.stm>; 21.05.07; 

12:47:43 GMT; acesso em: 14.10.14. 

04.  Bowling, Milt; A Real Hero: George Carlo, PhD; Health Action Magazine; Fall 2006; Health Action Net-
work Society; disponível em: <https://www.hans.org/magazine/349/A-Real-Hero-George-Carlo.html>; acesso em: 

17.10.14. 

05.  Brasil 247: O seu Jornal Digital 24 Horas por Dia, 7 Dias por Semana; Antenas Humanas – Os Riscos 

das Radiações Eletromagnéticas; 3 fotos; 22.05.12; disponível em: <http://www.brasil247.com/pt/247/revis ta_oasis/60 

275/Antenas-humanas---os-riscos-das-radia%C3%A7%C3%B5es-eletromagn%C3%A9ticas.htm>; acesso em: 17.10.14. 

06.  Esteves, Alexandre; Wi-Fi: Uma Ameaça Invisível mas Omnipresente para o Futuro da Espécie; Prisão 
Planetária: Em Busca da Verdade do Conhecimento; Seção: Conspiração; 07.07.14; 1 foto; 1 gravação de entrevista: 

Barrie Trower; disponível em: <http://prisaoplanetaria.com/2014/07/07/wi-fi-uma-ameaca-invisivel-mas-omnipresente-

para-o-futuro-da-especie/#prettyPhoto>; acesso em: 17.10.14. 
07.  Guideline of the Austrian Medical Association (ÖAK) for the Diagnosis and Treatment of EMF – Rela-

 ed He l h P oblem   nd Illne  e  (E F Synd ome)  Con en    P pe  of  he A    i n  edic l A  oci  ion‟  E F 

Working Group (ÖÄK AG-EMF); 03.03.12; Vienna; 1 algoritmo; 1 cronologia; 19 enus.; 1 questionário; 34 refs.; dispo-
nível em: <http://freiburger-appell-2012.info/media/EMF%20Guideline%20OAK-AG%20%202012%2003%2003. pdf>; 

acesso em: 17.10.14. 

08.  Havas, Magda; Regarding Wi-Fi Networks in Schools; Open Letter to Parents, Teachers, School Boards; 
Environmental & Resource Studies; Trent University; Peterborough, ON; Canadá; 1 E-mail; 1 enu.; 1 website; 05.05.09; 

disponível em: <http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Wi-Fi-Open-Letter2012.pdf>; 

acesso em: 17.10.14. 
09.  Herbert, Martha R.; Wireless vs. Wired in Classrooms; Lauds Testimony; Massachusetts General Hos-

pital; Stands for Treatment Research and NeuroSCience Evaluation of Neurodevelopmental Disorders (TRANSCEND); & 

Harvard Medical School; Boston, MA; USA; 1 E-mail; 1 website; 08.02.13; disponível em: <http://www. 
wifiinschools.com/lausd-testimony.html>; acesso em: 17.10.14. 

10.  Lopes, Eugénio de Carvalho; Poluição Eletromagnética e nossa Saúde; 1 E-mail; 4 enus.; 1 vídeo; 20 

websites; 01.04.12; <disponível em: <http://camposeletromagneticos.wordpress.com/>; acesso em: 18.10.14. 
11.  Miranda, Luis; Wi Fi Radiation as Dangerous as Microwave Weapons, warns Physicist; The Real Agen-

da News: Incisive, Investigative, Perspective; Seção: War; 05.07.12; disponível em: <http://real-agenda.com /2012/07/ 

05/wifi-radiation-is-similar-to-microwave-weapons-warns-physicist/>; acesso em: 15.10.14. 
12.  Parsons, Susan; Living with Electrohypersensitivity: A Susvival Guide; Weep: The Canadian Initiative to 

Stop Wireless, Electric, and Electromagnetic Pollution; 2 citações; 16 enus.; 5 fichários; 1 tab.; 19 websites; 10 refs.; dis-

ponível em: <http://www.weepinitiative.org/livingwithEHS.html>; trad. Milton A. S. em: <http://eletromageneticosen 
sivel.wordpress.com/2013/09/12/hiper-sensibilidade-eletromagnetica-guia-de-sobrevivencia/>; acesso em: 17.10.14. 

13.  Savedge, Jenn; Student Science Experiment finds Plants won´t grow Near Wi-Fi Router; Mother Nature 

Network; 23.05.13; 3 fotos; disponível em: <http://www.mnn.com/health/healthy-spaces/blogs/student-science-experi 
ment-finds-plants-wont-grow-near-wi-fi-router>; tradução disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ 

plantas-nao-crescem-perto-de-roteadores-wi-fi>; acesso em 17.10.14. 

14.  Tarantino, Mônica; Os Eletrossensíveis; IstoÉ - Independente; Seção: Medicina & Bem-Estar; Ed. 2336; 
29.08.14; 1 enu.; 3 foto; 1 ilus.; disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/380015_OS+ELETROSSENSIVE 

IS>; acesso em: 17.10.14. 

15.  Trower, Barrie; Amended Declaration of Barrie Trower; Civil Action No. 3:11-cv-00739-MO; United 
States District Court; District of Oregon; Portland Division; 26 p.; 2 E-mails; 4 enus.; 3 refs.; 21.12.11; disponível em: 

<http://www.wirelesswatchblog.org/wp-content/uploads/2001/11/20-Amended-Declaration-of-Barry-Trower.pdf>; acesso 

em: 17.10.14. 
16.  Idem; Wi-Fi – A Thalidomide in the Making. Who Cares?; Artigo; EM Radiation Research Trust; 17  

p.; 10 enus.; 6 estatísiticas; 3 ilus.; 23 refs.; disponível em: <http://www.radiationresearch.org/ima ges/RRT_articles/ 

WiFi%20-%20a%20Thalidomide%20in%20the%20making%20-%20who%20cares.pdf>; acesso em: 14.10.14. 

 

R. N. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9270 

E F E I T O    B A L N E Á R I O    B I O E N E R G É T I C O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito balneário bionergético é a reverberação da estadia em ambiente 

cosmoético, na conscin intermissivista, homem ou mulher, predisposta ao aproveitamento lúcido 

das energias conscienciais (ECs) e ao desenvolvimento de atributos mentaissomáticos, capaz de 

possibilitar bem-estar, senso de produtividade pessoal, alinhamento à proéxis e motivação para 

obter conquistas autevolutivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição bio procede do idioma Grego, bíos, 

“vida”. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Apareceu no 

Século XX. O termo balneário provém do idioma Latim, balnearius, “relativo ao banho”. Surgiu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Efeito da permanência em campus conscienciológico. 2.  Efeito de 

viver em complexo conscienciológico. 3.  Repercussão da radicação vitalícia na Cognópolis. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito balneário bionergético, efeito balneário bi-

onergético desperdiçado e efeito balneário bionergético bem-aproveitado são neologismos técni-

cos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Reflexo de temporada em balneário artificial. 2.  Efeito do balneário 

baratrosférico. 

Estrangeirismologia: o link grupopensênico; o aftereffect; o butterfly effect; o breakth-

rough proexológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao uso das bioenergias para neoconquistas evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal revigorado; a reconexão com a natureza otimizan-

do a pensenidade positiva; a retilinealidade da autopensenização otimizada pelo balneário bioe-

nergético para objetivos pró-evolutivos; a reeducação pensênica; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenida-

de; os fitopensenes; a fitopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene 

local potencializado pelo cultivo de plantas (fitoenergias); a ordenação dos pensenes; os autopen-

senes depurados. 

 

Fatologia: os sincronismos notados depois de a conscin manter a afinidade com bolsão 

energético pró-evolutivo; o conforto pessoal depois do contato com o balneário bioenergético;  

a autossegurança após a conexão com o balneário bioenergético; o senso de equipe agudizado;  

o sobrepairamento de emoções infantis; o anseio pela próxima etapa para a conquista das benes-

ses do balneário bioenergético; a indiscutível teática angariada no trato com as bioenergias; a re-

verberação pró-evolutiva precisa; a permanência da conexão após o efeito inicial do balneário 

bioenergético; o abertismo consciencial; a vivência do calculismo cosmoético; a mudança de blo-

cos conjecturais ideativos; a priorização mentalsomática; o predomínio da racionalidade; a auto-

concentração mental; a organização intraconsciencial; o encadeamento lógico das ideias; a ampli-

ação da concepção pessoal do Cosmos; a compreensão da realidade evolutiva personalíssima;  

o recolhimento íntimo; as autorreflexões continuadas; a concretude da autexperiência; a autorga-

nização; o auxílio para planificação da proéxis pessoal; a ostensividade da natureza; a identifica-

ção de contravapores atravancadores da proéxis; a percepção da Cosmoética Destrutiva enquanto 

instrumento parapedagógico; o favorecimento às gescons; a motivação para a expansão dos servi-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9271 

ços assistenciais; o aproveitamento dos laboratórios conscienciológicos; os cursos de campo;  

o subsídio ao recebimento de energias assistenciais; a contribuição efetiva na realização da pro-

éxis; os aportes para angariar conquistas interassistenciais; a ampliação do senso de equidade;  

a ação burilada pelas energias gravitantes locais; o desenvolvimento da criatividade cocriadora;  

a assistência recebida em tempo oportuno, otimizada pelas energias locais; o alívio imediato de 

minipatologias patrocinado pelo contato com as energias vivificadoras do local; a autossuperação 

de vivências intrafísicas baratrosféricas; a bússola consciencial afinada à produtividade evolutiva; 

a saída intencional da condição primária do porão consciencial; as trilhas ecológicas ensejadoras 

das autorreflexões; os chacras do planeta Terra; a catálise da criatividade evolutiva proporcionada 

pelas energias do balneário bioenergético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a presença mar-

cante dos amparadores extrafísicos; a explicitação da multidimensionalidade na manifestação da 

consciência; a ajuda na promoção de desassins; os autextrapolacionismos; as projeções conscien-

tes (PCs) significativas; a lembrança do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as acareações 

do paragrupo; a ajuda na identificação dos paratrabalhos assistenciais necessários; os paragrupos 

em prontidão aguardando autoposicionamento; a intensificação dos paraolhos dos amparadores 

extrafísicos; os benefícios impulsores do aumento dos trabalhos da tenepes; a ajuda nas revela-

ções da autorresponsabilidade para com o paragrupo; o aporte para a identificação e aprimora-

mento do macrossoma; a possibilidade de acesso às Centrais Extrafísicas; a sensação de ser ob-

servado extrafisicamente; a ampliação das parapercepções; a reviravolta na Ficha Evolutiva Pes-

soal (FEP); a facilitação de conexão com as paraintercessões anônimas; a emersão de ajuda pro-

porcionada por consciexes de dimensões extrafísicas avançadas; a facilitação de ações da mão 

amiga de amparadores extrafísicos em tempo oportuno; o extrapolacionismo pessoal demonstran-

do o para-horizonte próximo; a mudança da condição de assistido para assistente; a oportunização 

de contato à paraprocedência; o desenvolvimento da energossomaticidade parapsíquica assisten-

cial teática; o aquecimento da holomemória; os macetes proporcionados nos cursos de campo pe-

los amparadores extrafísicos visando ajudar os assistidos; a autorrecuperação de cons magnos; os 

acontecimentos alavancadores da proéxis motivados pela onda energética do ambiente otimizado; 

o estabelecimento da conexão interconsciencial prioritária; a conjunção harmônica junto à turma 

extrafísica de trabalhos evolutivos; os acoplamentos áuricos paraterapêuticos; a flexibilidade ho-

lochacral; a soltura sadia e enriquecedora do energossoma; as assimilações energéticas (assins) 

simpáticas; as desassins voluntárias; a parapercepção e a exploração da dimener; o recebimento 

inesperado de assistência de ponta dos amparadores extrafísicos; os banhos energéticos surpreen-

dentes; as profilaxias e as autodefesas energéticas lúcidas; as autocuras deliberadas de autoblo-

queios chacrais e de descompensações energéticas; a autodesestigmatização de acidentes parapsí-

quicos e de macro-PKs destrutivas; as clarividências faciais em nível avançado e assistencialmen-

te úteis; a desarticulação de miniassédios inconscientes; o cipriene conquistado através de prime-

neres bem-utilizadas para a auto e a heterevolução consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo energias do balneário bioenergético–trabalho interdi-

mensional; o sinergismo energias do balneário bioenergético–ideias do Curso Intermissivo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado durante a imersão em balneário 

bioenergético. 

Codigologia: a atuação ostensiva do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código 

grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial; a teoria da proéxis; a teoria da re-

cuperação de cons. 

Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida; a técnica da mobilização básica de 

energias (MBE); a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica de viver em ambiente me-
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lhor e mais prolífico quanto às intrusões pensênicas; as técnicas paratecnológicas usadas pelos 

amparadores extrafísicos. 

Voluntariologia: a predisposição da conscin ao voluntariado nas atividades intrafísicas 

e aos trabalhos interdimensionais do paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o la-

boratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito balneário bioenergético; os efeitos evolutivos das energias consci-

enciais estabelecidas pelos serviços assistenciais; os efeitos das energias imanentes. 

Neossinapsologia: as parassinapses vivificadas. 

Ciclologia: o ciclo reverberação das energias–recuperação de cons; o ciclo reflexão- 

-neoideia. 

Enumerologia: os impactos profiláticos (vacinadores); os impactos sadios (construti-

vos); os impactos informacionais (tarísticos); os impactos imprevisíveis (edificantes); os impactos 

especiais (trucagens); os impactos bumerangues (ricochete); os impactos potencializadores (catár-

ticos). 

Binomiologia: o binômio foco-aplicação; o binômio preparação-realização; o binômio 

autoinvestimento energético–emersão da proéxis. 

Interaciologia: a interação plena com recursos conscienciológicos; a interação investi-

mento intrafísico–investimento extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo conscin não tenepessável–conscin tenepessável; o cres-

cendo força assistencial limitada–força assistencial ampliada; o crescendo conscin com macros-

soma inativo–conscin com macrossoma bem-afinado; o crescendo conexão extrafísica simples– 

–conexão extrafísica complexa; o crescendo conscin sem autodireção–conscin com bússola cons-

ciencial; o crescendo conscin estacionária–conscin encaminhada evolutivamente; o crescendo 

energossomaticidade parapsíquica assistencial teórica–energossomaticidade parapsíquica assis-

tencial teática. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminha-

mento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio sintonia-afini-

dade-recebimento; o trinômio prioridade-atenção-foco; o trinômio EV–tenepes–minipeça assis-

tencial; o trinômio gratidão-resiliência-coragem. 

Antagonismologia: o antagonismo atrator de amparador / atrator de assediador; o an-

tagonismo psicosfera florescente / psicosfera apagada. 

Politicologia: a lucidocracia; a energocracia. 

Legislogia: a lei da convergência dos esforços pessoais otimizados pelo contato com as 

energias do balneário bioenergético. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a energofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a energossomatoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autexperimentologia; a Energossomatologia;  

a Extrafisicologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Priorologia; a Auto-

discernimentologia; a Paraprocedenciologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o autodecisor; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 
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o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o energizador autoconsciente. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a autodecisora; 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 reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a energizadora autoconsciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens cognopolita; o Homo 

sapiens energossomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens attentus; o Homo 

sapiens parapeceptivus; o Homo sapiens experimentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito balneário bioenergético desperdiçado = aquele dissipado pela 

conscin desestimulada a cumprir metas da autoproéxis; efeito balneário bioenergético bem-apro-

veitado = aquele utilizado pela conscin impelida a cumprir metas da maxiproéxis grupal. 

 

Culturologia: a cultura evolutiva; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Auto-

parapercepciologia; a cultura da megafraternidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, na ordem alfabética, de acordo com 

a especialidade conscienciológica de estudo, 30 exemplos de melhorias na manifestação pessoal, 

decorrentes do efeito balneário bioenergético: 

01.  Amparologia: predisposição ao estabelecimento de sintonia fina com os amparado-

res extrafísicos. 

02.  Analiticologia: imparcialidade nas análises conscienciais. 

03.  Assistenciologia: autovivência da interassistência multidimensional. 

04.  Autodeterminologia: autoinvestimento audaz em realizações proéxicas difíceis. 

05.  Comunicologia: otimização no estabelecimento dos contatos interpessoais. 

06.  Conviviologia: solidariedade para com os compassageiros evolutivos. 

07.  Cosmoeticologia: incremento de atuações cosmoéticas. 

08.  Cosmovisiologia: visão de conjunto ampliada. 

09.  Criticologia: heterocríticas lúcidas. 

10.  Energossomatologia: qualificação das próprias energias conscienciais. 

11.  Grupocarmologia: desempenho da grupalidade evolutiva. 

12.  Holomaturologia: superação de manifestação imatura do subcérebro abdominal. 

13.  Holossomatologia: compreensão de nuanças da Fisiologia e da Parafisiologia Ho-

lossomática. 

14.  Homeostaticologia: sustentação da homeostase do energossoma e saúde física. 

15.  Interaciologia: estabelecimento de elos pró-evolutivos. 

16.  Interconscienciologia: diplomacia nas interrelações. 

17.  Intrafisicologia: praticidade na rotinas cotidianas. 

18.  Lucidologia: iscagem interconsciencial assistencial autoconsciente. 

19.  Paraconviviologia: paramizades conquistadas. 
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20.  Paradiplomaciologia: habilidade no trato social. 

21.  Paradireitologia: mediação para a resolução de conflitos interconscienciais. 

22.  Parapercepciologia: ampliação das parapercepções. 

23.  Parapercucienciologia: desenvolvimento de hiperacuidade interassistencial. 

24.  Pensenologia: atenção à holopensenidade multidimensional. 

25.  Projeciologia: predisponência sadia à projetabilidade lúcida. 

26.  Revezamentologia: acesso à retrossenha pessoal assistencial. 

27.  Sinaleticologia: sinalética energética, anímica e parapsíquica identificada e / ou am-

pliada. 

28.  Trafalologia: redução de empecilhos causados pelos trafais. 

29.  Trafarologia: autorressignificação dos trafares. 

30.  Traforologia: uso de trafores antes ociosos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito balneário bioenergético, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Coletivo  conscienciológico:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Intermissão:  Intermissiologia;  Neutro. 

10.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

12.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  EFEITO  BALNEÁRIO  BIOENERGÉTICO  É  CONDIÇÃO  

“SUI  GENERIS”  PARA  FACILITAR  ÀS  CONSCINS  SINTONI-
ZAREM-SE  AO  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ-RESSOMÁTICO,  

PERMITINDO-LHES  GALGAREM  DEGRAUS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite os efeitos do balneário bioenergético? Já 

experimentou algum deles? Em caso positivo, reconhece ter obtido proveitos autevolutivos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Balneário Bioenergético; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 3; N. 4; Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; Outubro-Dezembro, 1999; páginas 201 a 225. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9275 

2.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro; 

164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 17 a 19, 21, 26, 43, 49 a 51 e 95 a 97. 
3.  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; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 17 a 27, 63, 64, 68, 72, 75, 86, 92, 101 a 103, 

105 e 107 a 109. 

4.  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 133, 170, 245, 257 a 264, 
299, 307, 343, 400, 401, 407, 575, 580, 591 e 593. 

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; páginas 162, 322, 

348, 390, 603 e 755. 

 

R. T. A. 
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E F E I T O    D A    AP L I C A Ç Ã O    D O S    AU T O T R A F O R E S  
( T R A F O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito da aplicação dos autotrafores é a consequência do ato de a cons-

cin lúcida, homem ou mulher, empregar cosmoética e evolutivamente o conjunto dos traços-força 

ou predicados pessoais a favor de si mesma e das demais consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O termo aplicação deriva do idioma Latim, applicatione, “apli-

cação; sobreposição”. Surgiu em 1551. O elemento de composição auto procede do idioma Gre-

go, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo traço procede do idioma Latim, tractiare, e es-

te de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar 

para si; atrair”. Apareceu no Século XVI. A palavra força provém do idioma Latim, fortia, de for-

tis, “forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. 

Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Consequência da aplicação das virtudes conscienciais. 2.  Produto da 

aplicação dos talentos pessoais. 3.  Fruto do emprego dos autopredicados. 4.  Resultado do inves-

timento nas qualidades conscienciais. 5.  Reflexo da teática traforista. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito da aplicação dos autotrafores, efeito indivi-

dual da aplicação dos autotrafores e efeito coletivo da aplicação dos autotrafores são neologis-

mos técnicos da Traforologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito do uso dos autotrafares. 2.  Produto do emprego dos vícios 

conscienciais. 3.  Resultado da aplicação das imaturidades pessoais. 

Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o aftereffect da aplicação dos talentos pes-

soais; o breakthrough consciencial; o upgrade evolutivo; a amplificação teática das selfperfor-

mances; o reestabelecimento do rapport paraprocedencial; o Traforium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Traforologia Teática. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inteligência: 

autovivência acumulada. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autotrafores. Os autotrafores são indispensáveis para a consciência viver bem em 

qualquer dimensão existencial”. 

2.  “Talentos. Todas as pessoas têm talentos. Há duas categorias de talentos: os frutífe-

ros e os infrutíferos. Os seus talentos transparecem inescondivelmente pelos frutos de seus esfor-

ços: – “Qual a categoria dos seus talentos?” 

3.  “Trafor. O maior traço-força que você possui é aquele que você sabe aplicar me-

lhor, extraindo os máximos proveitos evolutivos de imediato”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do traforismo teático; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; o abertismo autopensênico; a expansão da autopensenização; a retili-

nearidade autopensênica embasando a megafocagem existencial. 

 

Fatologia: a aplicação dos autotrafores auxiliando na assunção da interassistencilidade 

sem autoconflitos; a ampliação da autoconfiança nas próprias ações interassistenciais; o aumento 

da autolucidez quanto ao próprio valor evolutivo advindo da doação do melhor de si; o traforismo 
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teático promotor de auto e heterodesassédios; a verbação traforística explicitadora da autocoerên-

cia; a diminuição do gap entre a condição de consciex e conscin da mesma consciência pela con-

vergência prolífica dos autotrafores; a utilização cosmoética qualificando os autopredicados; a an-

siedade provocada pelos autotalentos ignorados desperdiçados; a evitação dos autotrafores utiliza-

dos somente para interesses pessoais; a eliminação do desviacionismo traforístico; o incremento 

da eficácia pessoal sem preocupação com a competitividade; a reunião das melhores forças pesso-

ais visando o máximo desempenho proexológico; as habilidades pessoais bem entrosadas para  

a consecução da proéxis, evitando o autodesperdício; a cosmovisão clara dos próprios deveres in-

termissivos adquirida pela inserção das habilidades pessoais identificadas no conjunto de hábitos 

e rotinas pessoais; a autocompreensão do poder distributivo interassistencial da megafraternidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o patrimônio cons-

ciencial multiexistencial enquanto resultado da aplicação dos autotrafores; a parespecialização in-

termissiva tendo por base os autotrafores burilados em múltiplas existências; o reconhecimento de 

ter frequentado o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a ampliação do rapport com os ampa-

radores extrafísicos; os extrapolacionismos assistidos apontando formas mais evoluídas de auto-

manifestação consciencial; a aplicação cosmoética, multidimensional, da autobagagem evolutiva; 

a recuperação dos cons magnos enquanto resultado da aplicação dos autotrafores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proexológico dos autotrafores; o sinergismo autevoluti-

vo vontade decidida–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo tarístico 

autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade extra-

física; o sinergismo interassistencialidade teática–recuperação dos megacons; o sinergismo au-

toconsciência intermissiva–autoprofilaxia proexológica; o sinergismo autodiscernimento aplica-

do–calculismo cosmoético. 

Principiologia: o princípio evolutivo do autexemplarismo tarístico; o princípio do posi-

cionamento pessoal (PPP); o princípio fundamental da acuidade nas autopriorizações; o princí-

pio da qualificação da qualidade; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio 

filosófico universalista do máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio 

do autorrevezamento consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) indicando a autorresponsabilidade 

na proficuidade dos autotrafores. 

Teoriologia: a teoria da Traforologia; a teoria da Seriexologia; a teoria da evolução 

consciente. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas eudemônicas; as técnicas conscienciométri-

cas; a técnica do autoinventariograma; as técnicas de autorganização evolutiva; a técnica das 

compensações intraconscienciais; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a téc-

nica da verificação dos resultados; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o emprego interassistencial das autopotencialidades multidimensionais 

no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Au-

torganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscien-

ciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível dos 

Traforólogos; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da aplicação dos autotrafores; os efeitos das autopriorizações inte-

ligentes; o efeito da aplicação calculada dos trafores pessoais na alavancagem da autoproéxis; 

os efeitos homeostáticos óbvios da consecução da autoproéxis; o efeito da conjugação de trafores 
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complementares na neutralização de trafares e preenchimento de trafais; os efeitos omnicatalíti-

cos dos poderes conscienciais em ação; o efeito intermissivo. 

Ciclologia: o ciclo trafores entrosados–catálise produtiva–autexpectativas superadas;  

o ciclo de primeneres (cipriene); o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo intermis-

são preparatória–intrafisicalidade executiva–pós-dessomática avaliativa. 

Enumerologia: a maximização dos autesforços; o resgate da autestima; o incremento da 

autoconfiança; a excelência do autodesempenho; a amplificação da autoconsciencialidade; a cons-

trução da autoridade cosmoética; a priorização do megatraforismo. 

Binomiologia: o binômio conscin-trafor–conscin-trator; o binômio autovalores-megafo-

co; o binômio autopotencialidade-autoprioridade; o binômio conhecimento-responsabilidade;  

o binômio teoria-prática; o binômio estudo-aplicação; o binômio ideal-possível. 

Interaciologia: a interação Traforologia-Proexologia; a interação potenciais teáticos– 

–realizações evolutivas–bem-estar subjetivo; a interação fundamental conquista-modéstia; a inte-

ração teática megatrafor–rendimento evolutivo; a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo trafores teóricos–trafores práticos; o crescendo trafor ig-

norado–trafor identificado–trafor aplicado–trafor onipresente; o crescendo (polinômio) euforin- 

-primener-cipriene-extrapolacionismo; o crescendo dos efeitos desencadeados pelas ações pesso-

ais; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo bom-melhor; o crescendo varejis-

mo consciencial–atacadismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio cognições-habili-

dades-atitudes; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio planejamento-consecu-

ção-resultados; o trinômio consistência pessoal–satisfação íntima–auteficácia; o trinômio apro-

fundamento-potencialização-acumulação; o trinômio traforismo-interassistencialidade-megafra-

ternidade. 

Polinomiologia: o polinômio talento-cognição-perícia-qualificação; o polinômio inte-

gração de aptidões–automotivação laboral–deliberação cosmoética–superprodutividade evolu-

tiva. 

Antagonismologia: o antagonismo saber teórico / saber teático; o antagonismo exce-

lência / negligência; o antagonismo aproveitamento / desperdício do tempo evolutivo; o antago-

nismo potencial consciencial produtivo / potencial consciencial ocioso; o antagonismo autode-

sempenhos evolutivamente rentáveis / autodesempenhos evolutivamente estéreis; o antagonismo 

conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo utilização do megatrafor / autovitimização. 

Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista com altas habilidades e baixo rendimento 

proexológico; o paradoxo da superprodutividade evolutivamente inócua; o paradoxo de a melhor 

escolha para si poder repercutir na melhor escolha para todos. 

Politicologia: a traforocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a assisten-

ciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a evitação da lei do esforço mínimo; a lei de causa e efeito aplicada aos es-

forços pessoais; as leis da Economia Consciencial; a lei do contágio evolutivo. 

Filiologia: a traforofilia; a assistenciofilia; a autocoerenciofilia; a verbaciofilia; a cosmo-

eticofilia; a autodesassediofilia; a ortopensenofilia. 

Fobiologia: a conscienciometrofobia; o enfrentamento do medo das autorresponsabilida-

des intermissivas. 

Sindromologia: a perda do autodesempenho na síndrome do perfeccionismo; a omissão 

deficitária crassa da síndrome da mediocrização; a polivalência improdutiva na síndrome da dis-

persão consciencial; a evitação das síndromes desviacionistas; a libertação das lavagens cerebrais 

perpetuadas na síndrome da autovitimização; a superação da síndrome do ansiosismo; a autocura 

definitiva da síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a neutralização da fracassomania; a abolição da mania das queixas e lamen-

tações. 

Mitologia: o mito de não ser necessário investir nos autotrafores; o mito de a inércia 

traforista não significar regressão evolutiva. 
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Holotecologia: a potencioteca; a traforoteca; a proexoteca; a conscienciometroteca; a ex-

perimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Traforologia; a Conscienciometrologia; a Proexologia; a Autor-

reparticiologia; a Megafocologia; a Interassistenciologia; a Voliciologia; a Eficaciologia; a De-

sempenhologia; a Homeostaticologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 traforisticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens experimentatus; o Ho-

mo sapiens autolucidus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito individual da aplicação dos autotrafores = a mudança de patamar 

evolutivo pela conscin traforista; efeito coletivo da aplicação dos autotrafores = a distribuição 

dos frutos evolutivos e autorrevezamentais pela conscin traforista. 

 

Culturologia: a cultura da homeostase; a cultura da competência; a cultura da Traforo-

logia; a cultura da interassistencialidade. 

 

Alinhamento. O planejamento da proéxis tem por base os autotrafores. Ao aplicar os ta-

lentos pessoais interassistencialmente, a conscin tem mais chance de estar de fato alinhada à pla-

nificação existencial estabelecida antes da ressoma. 

Taxologia. De acordo com a Autodesempenhologia, eis, na ordem alfabética, pelo menos 

15 efeitos, produtos ou conquistas evolutivas derivados da aplicação cotidiana dos autotrafores: 

01.  Amparalidade. Incremento do amparo extrafísico de função. 

02.  Assistencialidade. Aumento do nível de interassistencialidade. 

03.  Autocriatividade. Amplificação da inventividade e captação de ideias extrafísicas 

(verpons). 
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04.  Automotivação. Disposição pessoal sadia e continuada para se viver com autocon-

fiança, otimismo e bom humor, capaz de conduzir a conscin ao completismo existencial (com-

pléxis). 

05.  Autoteaticidade. Ampliação da autocoerência pela diminuição do gap teático. 

06.  Catalisação. Concentração dos talentos pessoais em único objetivo dinamizando os 

autodesempenhos evolutivos (alavancagem da proéxis). 

07.  Convergência. Sinergia das atividades cotidianas tendo por base a aplicação dos au-

totrafores. 

08.  Especialização. Explicitação da especialidade proexológica pessoal. 

09.  Euforin. Satisfação íntima pelo cumprimento das metas programadas na inter-

missão. 

10.  Força presencial. Desenvolvimento da força presencial pela ampliação da auto-

confiança e exemplarismo pessoal, desencadeando o contágio positivo nos compassageiros evo-

lutivos. 

11.  Materpensene. Definição do materpensene pessoal, reconhecido em práticas ener-

géticas, cursos de campo, dentre outras situações autexpositivas (feedback). 

12.  Planificação. Definição de metas e estratégias para a realização da autoproéxis. 

13.  Priorização. Desenvolvimento da priorização evolutiva pela definição do megafoco 

pessoal. 

14.  Produtividade. Expansão da auteficácia no alcance de resultados, acabativa e con-

secução das metas pessoais. 

15.  Retrocognição. Explicitação da intermissibilidade pessoal trazendo à tona o passado 

multiexistencial (retrocognições sadias). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito da aplicação dos autotrafores, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autopotencial  integrado:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Autorrecuperação  dos  megacons:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

05.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Compensação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

09.  Efeito  da  autocoerência:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

10.  Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Identificação  do  trafor:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

15.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  APLICAÇÃO  INTERASSISTENCIAL  DOS  AUTOTRAFORES  

É  O  ÚNICO  ANTÍDOTO  EFICAZ  CONTRA  O  AUTODESPER-
DÍCIO  DAS  POTENCIALIDADES  CATALISADORAS  DA  REA-

LIZAÇÃO  DA  PROÉXIS  E  DO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica os autotrafores a favor de todas as 

consciências? Quais os efeitos evolutivos daí advindos? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Feitiço do Tempo. Título Original: Groundhog Day. País: EUA. Data: 1993. Duração: 103 min. Gênero: 

Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Harold Ramis. Elenco: Bill Murray; Andie 
MacDowell; Chris Elliot; Stephen Tobolowsky; Brian Doyle-Murray; Marita Geraghty; Angela Paton; Ricku Ducommun; 

Rick Overton; & Robin Duke. Produção: Trevor Albert; & Harold Ramis. Roteiro: Danny Rubin; & Harold Ramis, com 

base em história de Danny Rubin. Fotografia: John Bailey. Música: George Fenton. Estúdio: Columbia Pictures Corpo-
ration. Sinopse: Frustrado com o emprego de repórter, Phil Connors (Bill Murray) vai a pequena cidade americana para 

cobrir o especial sobre o “Dia da Marmota”. Phil já não consegue disfarçar o desapontamento, por ser o quarto ano conse-

cutivo cobrindo a matéria. E para complicar a vida, Phil fica preso no tempo, acordando sempre no mesmo dia. 
 

Bibliografia  Específica: 
 
1.  Lopes, Tatiana; Identificação e Aplicação Lúcida dos Autotrafores na Consecução da Proéxis; Artigo; 

CIPROÉXIS – I Congresso Internacional de Proexologia; Foz do Iguaçu, PR; 12-13.09.15; Proexologia; Revista; Anuá-

rio; Ed. Especial; Vol. 1; N. 1; 6 enus.; 6 refs.; Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); Foz do 
Iguaçu, PR; 2015; páginas 86 a 92. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 243 e 428 a 431. 

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 255, 1.589 e 1.638. 

 

T. L. F. 
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E F E I T O    D A    AU T O C O E R Ê N C I A  
( A U T O C O E R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito da autocoerência é a resultante proveniente da conexão, congruên-

cia e harmonia entre a teoria e a prática (teática) manifestada pela consciência predisposta  

a vivenciar preceitos cosmoéticos em busca da evolução pessoal e grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, 

autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo coerência deriva do idioma Latim, cohaerentia, 

“conexão, coesão”, de cohaerere, “estar ligado, junto”. Surgiu no Século XVII.  

Sinonimologia: 1.  Consequência da autocoerência. 2.  Resultado da autocoerência. 

3.  Colheita da autocoerência. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito da autocoerência, miniefeito da autocoerên-

cia e maxiefeito da autocoerência são neologismos técnicos da Autocoerenciologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito da incoerência. 2.  Efeito do desviacionismo. 3.  Efeito da 

ausência de verbação.  

Estrangeirismologia: o nonsense das autocorrupções grosseiras; o aftereffect dos auto-

posicionamentos evolutivamente coesos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos resultados dos autesforços evolutivos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da coerência evolutiva; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopenseni-

dade; a autodisciplina autopensênica; a autopensenização cosmoética racional; os lucidopensenes; 

a lucidopensenidade; a pensenidade anticonflitiva; a reciclagem do lixo pensênico; a reciclagem 

holopensênica; a reflexão pensênica mais apurada; as assinaturas pensênicas inteligentes; as auto-

correções pensênicas. 

 

Fatologia: a estabilidade emocional; a estabilidade mental; a estabilidade financeira; os 

valores pessoais condizentes com as metas da proéxis; o compléxis; a pacificação íntima; a cone-

xão com o grupo evolutivo; a imperturbabilidade; a força presencial positiva; a autoconfiança; as 

crises de crescimento geradas pelo processo de recin; as profilaxias em geral; a evitação dos aci-

dentes de percurso; o gráfico conscienciométrico atualizado; a anulação do sentimento de culpa;  

a utilização dos trafores; a superação da preguiça; a vergonha na cara; a maturidade evolutiva;  

a inteligência evolutiva (IE); a fase autoconsciencioterápica da autossuperação; o desenvolvimen-

to da invéxis; o desenvolvimento da recéxis; os aportes recebidos enquanto reflexo das posturas 

coerentes; a obra-prima escrita e publicada; a autocura; o perdão; a tares bem sucedida; o exem-

plarismo gerando mudanças nas pessoas ao redor; a desperticidade; a verbação enquanto explici-

tamento da autocoerência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a estabilidade energética; a potencialização das autodefesas energé-

ticas; a homeostase holossomática; a tenepes da conscin autocoerente contribuindo para recéxis  

e recins; o rapport com o amparador extrafísico; a tara parapsíquica; a projeção consciente assis-

tencial lúcida; a conquista da ofiex. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocoerência-autenticidade; o sinergismo autocoerên-

cia cosmoética–autodefesa energética; o sinergismo ortointenção-autocoerência. 

Principiologia: o princípio da autocoerência cosmoética; o constrangimento da conscin 

incoerente perante os princípios da Conscienciologia.  

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética 

(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria da evolução consciencial por meio da 

soma das autoincoerências superadas. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas projetivas; a teática da tares. 

Voluntariologia: a condição do voluntário retomador de tarefa; a agenda dos pesquisa- 

dores-voluntários da Conscienciologia; a autoqualificação do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: a exposição cosmoética do labcon pessoal; o aproveitamento das li-

ções informais do laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Autoconsci-

enciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); 

o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível da 

Cosmoética; o Colégio Invisível da Holobiografologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia. 

Efeitologia: o efeito da autocoerência; os efeitos da coerência mediante a paraproce-

dência evolutiva. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses cosmoéticas; a desativação de sinapses 

ultrapassadas; a necessidade de neossinapses para eliminar os equívocos aprendidos na infân-

cia; as neossinapses desenvolvidas pela introspecção filosófica. 

Ciclologia: a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas; a profilaxia do ci-

clo melin-melex; a prontidão no ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo autoconsciencioterápico;  

o ciclo conflito-mediação-conciliação; o ciclo da produtividade da vida humana; o ciclo da ree-

ducação das condutas pessoais; o ciclo planejamento da vida–revisão da vida. 

Enumerologia: os efeitos profiláticos da autocoerência; os efeitos sadios da autocoerên-

cia; os efeitos bumerangues da autocoerência; os efeitos potencializadores da autocoerência; os 

efeitos intermissivos da autocoerência; os efeitos despertológicos da autocoerência; os efeitos 

completistas da autocoerência. 

Binomiologia: a autocoerência evidenciada no binômio ideias existenciais–conduta pes-

soal; o binômio coerência consciencial–autoridade cosmoética; o binômio autoincorruptibilida-

de-autocoerência; o binômio autolucidez-autocoerência. 

Interaciologia: a interação autocoerência-autossegurança; a interação coerência ínti-

ma–realidade externa; a interação retilinearidade pensênica–coerência verbal. 

Crescendologia: o crescendo automotivação-autocoerência-autoconfiança; o crescendo 

racional da autoverbação.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o teste da coerência no trinômio 

princípios-valores-metas; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade. 

Polinomiologia: a transparência consciencial no polinômio olhar-face-discurso-ECs; 

o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência-teática.  

Antagonismologia: o antagonismo autocoerência / autoincoerência. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo da descensão cosmoética. 

Politicologia: a coerenciocracia; a cosmoeticocracia íntima; a discernimentocracia; a in-

terassistenciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção da autocoerência.  

Filiologia: a autocoerenciofilia; a cosmoeticofilia; a autodesassediofilia; a autopesquiso-  

filia; a ortopensenofilia; a verbaciofilia. 

Fobiologia: a conscienciometrofobia; a eliminação da cosmoeticofobia; a parapsicofo-

bia; a profilaxia da decidofobia. 
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Sindromologia: a ausência da síndrome do ansiosismo; a autocura da síndrome do es- 

trangeiro (SEST); a profilaxia das síndromes desviacionistas. 

Maniologia: a evitação da mania de atropelar as coisas; a neutralização da fracasso-

mania. 

Mitologia: a superação dos mitos pessoais; o mito da finitude consciencial justificando 

ilicitudes. 

Holotecologia: a coerencioteca; a cosmoeticoteca; a autocriticoteca; a harmonioteca; 

a ortopensenoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Evoluciologia; a Harmoniologia; a Ortopensenologia; a Paradireitologia; a Tenepessologia;  

a Discordanciologia; a Discernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa coerente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o coerenciólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; 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 parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a coerencióloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; 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 parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens analyticus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo 

sapiens salutator; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniefeito da autocoerência = a fixação de 20 EVs diários; maxiefeito da 

autocoerência = o alcance da desperticidade. 

 

Culturologia: a cultura da coerência; a cultura da Cosmoética. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

18 contrapontos entre os efeitos da autocoerência e os efeitos da autoincoerência, passíveis de 

auxiliarem as conscins intermissivistas a avaliarem o próprio nível de autocoesão: 

 

Tabela  –  Contraponto  Efeitos  da  Autocoerência  –  Efeitos  da  Autoincoerência 

 

N
os

 Efeitos da Autocoerência Efeitos da Autoincoerência 

01. Aplicação do CPC Indiferença quanto ao próprio CPC 

02. Colheita dos resultados da recéxis 
Submissão aos mata-burros 

antirrecéxis 

03. 
Completismo 

autoconsciencioterápico 

Incompletismo 

autoconsciencioterápico 
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N
os

 Efeitos da Autocoerência Efeitos da Autoincoerência 

04. Conquista da ofiex Negligência quanto à tenepes 

05. Conscienciograma atualizado Conscienciograma em branco 

06. Docente autopesquisador teático  Docente replicador de teorias 

07. EV profilático diário Bloqueios energéticos 

08. Invexograma ativo Invéxis estagnada 

09. Ortopensenidade amparada Patopensenidade autoconflitiva 

10. Primener Acidente de percurso 

11. Projeção consciente lúcida Projeção  inconsciente 

12. Reconciliação com desafetos Interprisão cronicificada 

13. Saúde holossomática Parapatologias conscienciais 

14. Superação da tanatofobia Tanatofobia explícita 

15. Tares pelo autexemplo Discurso falacioso e manipulador 

16. Tenepessista heteroperdoador Tenepessista guardando mágoas 

17. Verbetógrafo publicado  
Intermissivista sem verbete 

publicado 

18. Voluntariado producente Abandono egoico do voluntariado 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito da autocoerência, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autencantoamento  cosmoético:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

02.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autodesempenho  coeso:  Autodesempenhologia;  Homeostático. 

04.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Concessão  cosmoética: Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Cosmoética  formal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

10.  Escrúpulo:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Falaciologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  

13.  Paradoxo  da  autodissimulação:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

14.  Síntese  do  autoconscienciograma:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático.  
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O  EFEITO  DA  AUTOCOERÊNCIA  PODE  SER  MEDIDO  

PELOS  RESULTADOS  DAS  RECICLAGENS  PESSOAIS  

EFETUADAS,  DO  CPC  TEATIZADO  E  PELA  CRESCENTE  

QUALIFICAÇÃO  DA  INTERASSISTÊNCIA  EXEMPLARISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora intermissivista, já vivencia os efeitos da autocoe-

rência? Em caso afirmativo, quais os ganhos evolutivos auferidos com essa condição? 

 

M. K. J. 
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E F E I T O    D A    AU T O D E S P E R T I C I D A D E  
( DE S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O efeito da autodesperticidade é a condição lúcida, sadia, da desassediali-

dade permanente, total, da conscin minipeça passando a ser e viver, em novo patamar de comple-

tude estável, natural e espontaneamente amparadora, equilibradora, harmonizadora, compensado-

ra, interassistencial, megafraterna e terapêutica em relação à própria força presencial, à manuten-

ção do holopensene pessoal e à estrutura da autoconvivialidade com os demais princípios cons-

cienciais botânicos, subumanos, humanos e extrafísicos, na dimensão intrafísica e nas dimensões 

extrafísicas, no Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des procede também do idioma Latim, dis ou ex, “negação; 

oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio provém do idio-

ma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apa-

receu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra 

permanente vem do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”. Apareceu em 

1702. O termo total deriva do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Surgiu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Consequência da autodesperticidade. 2.  Resultado da autodespertici-

dade. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito da autodesperticidade, efeito da autodes-

perticidade autoterapêutico e efeito da autodesperticidade heteroterapêutico são neologismos 

técnicos da Despertologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito da autassedialidade. 2.  Efeito da heterassedialidade. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o Despertarium; a personalidade strong-wil-

led; o willpower; a awareness; o aparato sensorium; a wide awake person; a performance interas-

sistencial evoluída; o helper; o full time interassistencial; o rapport interconsciencial assistente- 

-assistido; o feedback interassistencial; a key da interassistencialidade; os aftereffects da conquista 

intrafísica primordial do pré-desperto; a guinada no timeline existencial ao alcance da condição de 

desperto; a megaguinada no timeline existencial na passagem à condição de evoluciólogo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da autodesassedialidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – O desperto 

faz-se. 

Unidade. A unidade de medida da autodesperticidade é a imperturbabilidade íntima. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Despertologia; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os taquipensenes;  

a taquipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os parapensenes; a parapenseni-

dade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o ene subordinado ao pen do pensene; a in-

teração pensenosférica fugaz e supereficiente; o holopensene harmonizador de consciências e am-

bientes; a limpidez autopensênica com o corte das patointrusões. 

 

Fatologia: a personalidade humana desassediada, permanente, total. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a mestria no estado vibracional profilático; o rol das sinaléticas 

energoparapsíquicas consolidado e em franca expansão; o energossoma desbloqueado; a parapsi-

cosfera benéfica vibrante; a doação de ECs balsâmicas ininterruptamente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade inter-

consciencial; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princí-

pio do “ninguém evolui sozinho”. 

Codigologia: o empenho ininterrupto pela prontidão holossomática para as demandas 

multidimensionais inserido no código grupal de Cosmoética (CGC) indicando a interassistencia-

lidade; o comprometimento teático com o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da desperticidade proposta em 1989; a teoria da evolução em gru-

po; a teoria da reurbex. 

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 evita-

ção do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técni-

ca de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica da assistência interconsciencial; o em-

prego da técnica do arco voltaico craniochacral; a mestria nas técnicas energéticas; a destreza 

na utilização dos recursos da Paratecnologia Assistencial (Centrais Extrafísicas); a técnica do 

meganível da autoconsciência; as técnicas da desassediometria. 

Voluntariologia: o paravoluntariado eficaz. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Seres Despertos. 

Efeitologia: o efeito da autodesperticidade vivida; os efeitos da conquista da autoimuni-

zação consciencial permanente; os efeitos consolidados no Jubileu da Desperticidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses da autodesassedialidade permanente. 

Ciclologia: a excelência do ciclo assim-desassim; a propensão ao ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP) da atividade. 

Binomiologia: o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio taquipsiquismo-as-

sertividade; o binômio autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio inspiração- 

-transpiração; a teática do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binômio mafioso 

megassediador–consciexes-satélites assediadoras; o binômio filantrópico evoluciólogo–cons-

ciexes-amparadoras. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação médico-paciente; a intera-

ção terapeuta-cliente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-alu-

no; a interação autor-leitor; a interação humano-subumano; a interação rotina útil–pararrotina 

útil; a interação hiperacuidade energética–atilamento paraperceptivo; a interação lucidez intra-

física–paralucidez. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo assistido-assistente; o crescendo 

monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes– 

–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal;  

o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo 

de desenvolvimento tenepessológico até a tenepes 24 horas; o crescendo homeostasia holossomá-

tica estável–interassistencialidade parapsíquica avançada; o crescendo da autodesassedialidade 

projetabilidade-epicentrismo-desperticidade; o crescendo tenepes-desperticidade-compléxis;  

o crescendo desperticidade rudimentar–desperticidade veterana. 

Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o tri-

nômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hiperacuidade-priorização-ma-

nutenção; o trinômio autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–au-

toprontidão assistencial; o trinômio autocosmoeticidade-autamparabilidade-autodefensibilidade; 

o gabarito assistencial no trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; a agilidade eficaz no trinômio 
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acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio intelectualidade cosmoética–parapsiquis-

mo assistencial–comunicabilidade assertiva; o trinômio domínio bioenergético–pacificação emo-

cional–racionalidade multidimensional. 

Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial; o polinômio atenção dividida–pan-

grafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicosso-

ma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-paraper-

cepção-Parapercepciologia; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tene-

pessista–tenepessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–oficina 

extrafísica; o polinômio bom-ânimo–bom humor–bom-tom–juízo cosmoético; o polinômio dos di-

cionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo 

paraterapêutico (fugaz) / ataque extrafísico duradouro (possessão); o antagonismo megaeufori-

zação / ressaca energética; o antagonismo extremo desperticidade / robéxis; o antagonismo 

magnitude do parafenômeno / discrição da conscin. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade. 

Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a neofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: o desbitolamento intraconsciencial das mitificações sobre as realidades do 

Cosmos. 

Holotecologia: a assistencioteca; a despertoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Despertologia; a Efeitologia; a Evoluciologia; a Autocognicio-

logia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Pa-

raterapeuticologia; a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Tenepessologia; 

a Ofiexologia; a Desassediologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto, homem ou mulher. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o bombeiro 

consciencial; o despertólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 bombeira consciencial; a despertóloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolu-

tiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; 

o Homo sapiens expeditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito da autodesperticidade autoterapêutico = a condição lúcida, sadia, 

da desassedialidade permanente, total, da conscin, por exemplo, vivendo a megaeuforização; efei-

to da autodesperticidade heteroterapêutico = a condição lúcida, sadia, da desassedialidade per-

manente, total, da conscin, por exemplo, exercendo a interassistencialidade no ataque paratera-

pêutico. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Autodespertologia; a cultura das interrelações 

cosmoéticas. 

 

Autodesempenhos. Segundo a Desassediologia, em novas instâncias de convivialidade, 

o ser desperto, homem ou mulher, alcança, com autossuficiência e autoconfiança, autodesempe-

nhos práticos, evoluídos, almejados, teoricamente, há muito tempo, exclusivamente nesta vida hu-

mana, ao modo, por exemplo, destas 7 conquistas avançadas, dispostas na ordem funcional: 

1.  Encapsulamentos interconscienciais. 

2.  Megaeuforizações. 

3.  Defesas aos ataques paraterapêuticos. 

4.  Ofiex pessoal. 

5.  Compléxis satisfatórios. 

6.  Maximoréxis. 

7.  Maxiproéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito da autodesperticidade, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ataque  paraterapêutico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

03.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

04.  Autovivência  hiperagudizada:  Maximologia;  Neutro. 

05.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

07.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

08.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

12.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Megafenomenologia  na  desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

14.  Pré-Desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

15.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 
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OS  EFEITOS  SADIOS  DA  AUTODESPERTICIDADE,  A  RI-
GOR,  SÃO  INCONTÁVEIS,  TENDO  EM  VISTA  AS  CONSE-
QUÊNCIAS  EXISTENCIAIS  DE  A  CONSCIÊNCIA  EVOLUIR  

SEM  SE  RESSENTIR  DOS  ATAQUES  DE  ASSEDIADORES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou os efeitos da condição da autodesper-

ticidade? Você já consegue sentir alguns desses efeitos sadios? 
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E F E I T O    D A    AU T O S S E R I E X I A L I D A D E  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito da autosseriexialidade é a consequência do ato de a conscin lúcida 

prospectar as características precisas e o estudo detalhado, panorâmico, de determinada vida hu-

mana, prévia, pessoal, ou várias existências intrafísicas anteriores, empregando o conjunto de téc-

nicas relativas às pesquisas paragenéticas, holobiográficas, e envolvendo diretamente o grupo 

evolutivo ou grupocarma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, au-

tós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo série provém do idioma Latim, series, “enlaçamento; 

encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no Século XVII. O termo existencial deriva 

do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Efeito da retroprospecção seriexológica. 2.  Consequência da sonda-

gem seriexológica do passado. 3.  Interação analítica, seriexológica, remota. 4.  Produto da pros-

pecção holobiográfica. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito da autosseriexialidade, efeito da autosserie-

xialidade patológico e efeito da autosseriexialidade homeostático são neologismos técnicos da 

Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito da simulprospecção existencial. 2.  Consequência da prospec-

ção existencial atual. 3.  Produto da sondagem desta existência. 

Estrangeirismologia: o background consciencial específico; o know-how conquistado;  

o retrocognitarium tecnicamente preparado; os flashbacks retrocognitivos; a construção do timeli-

ne multiexistencial; as selfperformances da conscin com o soma e retrossomas; o Pesquisarium;  

o collateral effect ou side effect. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holobiografologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Ressomatologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os 

genopensenes; a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes;  

a holomnemopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os rastros pensênicos; o mater-

pensene da personalidade anterior e o atual; as formas holopensênicas deixadas no planeta; o au-

tomaterpensene atual sintetizando o nível de autoconsciencialidade alcançado; a holobiografia 

pessoal registrada eternamente no Cosmos. 

 

Fatologia: a pesquisa de vida humana, pessoal, prévia; a mudança da reciclagem funda-

mental gerada pela prospecção seriexológica; o perfil da personalidade anterior; a coerência do 

temperamento de vida em vida humana; o fato óbvio desta vida intrafísica ser mais importante em 

relação a anterior; as múltiplas variáveis e consequências da vida anterior sobre a vida atual; as 

diferenciações, disparidades e melhorias ocorridas com o soma pessoal a partir da Genética fami-

liar atual; os estudos da Cronêmica no período entre a vida anterior e a atual; a permanência ou 

não do gênero do soma; as manifestações trafarísticas do porão consciencial denunciando vícios 

passados; as preferências por alimentos, trajes, objetos e atividades refletindo retrocondiciona-

mentos; o estilo pessoal; a autexpressão intrafísica; o amadurecimento consciencial propiciando  

o revigoramento de retrotrafores. 
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Parafatologia: a prospecção seriexológica; as sondagens das vidas prévias; as autoevo-

cações; as autorretrocognições; a visão panorâmica retrocognitiva; as lacunas nas rememorações; 

as cicatrizes psicossômicas; as fissuras conscienciais; o rastreamento de raízes passadas das ten-

dência atuais; as reações idiossincráticas; os saberes inatos; as empatias originadas nos retrocon-

vívios; as retroexperiências embasadoras dos feitos atuais; a identificação do modo básico de es-

truturação consciencial propiciando as análises prospectivas quanto ao curso evolutivo; a autovi-

vência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;  

a permanência do mesmo gênero de soma – ginossoma ou androssoma – em longos períodos da 

serialidade multiexistencial da consciência; as pesquisas parapsíquicas; as consequências das au-

texperimentações multiexistenciais; as decorrências das autopriorizações pregressas; as efetiva-

ções dos autesforços nas retrovidas; a força presencial; a perícia bioenergética; a competência pa-

raperceptiva; as pesquisas da serialidade das vidas humanas; as recuperações pessoais, somáticas, 

entre duas vidas consecutivas; as reminiscências da holomemória organísmica dos retrossomas;  

a pesquisa da aplicação focal do autorrevezamento multiexistencial da vida anterior para a atual. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paragenes-genes. 

Principiologia: o princípio da seriexialidade; o princípio da singularidade holobiográ-

fica; o princípio da primazia evolutiva da existência presente; o princípio de ação e reação;  

o princípio da evolução interassistencial. 

Codigologia: a autossinceridade instalada no código pessoal de Cosmoética exempli-

ficado. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; as amarrações e desamarrações da teoria das interpri-

sões grupocármicas; a existência atual valendo 15 vidas intrafísicas anteriores pela teoria da Era 

da Aceleração da História Humana; a teoria da autancestralidade. 

Tecnologia: as técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; as técnicas 

somatométricas; as técnicas conscienciométricas; as técnicas autorretrocognitivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o labora-

tório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evo-

luciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório consciencioló-

gico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos 

Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito da autosseriexialidade; os efeitos da utilização dos retrossomas no 

neossoma; os efeitos do patrimônio paragenético no holossoma atual; os efeitos da retroimagem 

corporal na imagem corporal atual; o efeito da prospecção seriexológica no autenquadramento 

realista na Escala Evolutiva das Consciências, ou seja, na Conscienciologia; o efeito avalanche 

dos atos interpresidiários; o efeito bola de neve dos atos cosmoéticos; o alcance da holomaturida-

de pessoal sendo o efeito primordial da autosseriexialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses sobre a autoconsciencialidade advindas da anatomi-

zação seriexológica pessoal e grupal. 

Ciclologia: a qualificação do ciclo multiexistencial pessoal; a qualificação do ciclo mul-

tiexistencial grupal. 

Enumerologia: as atitudes pensênicas; os traços conscienciais; os condicionamentos 

culturais; os vícios comportamentais; as cicatrizes psicossômicas; as empatias interconscienciais; 

as sensibilidades parapsíquicas. 

Binomiologia: o binômio uso correto do retrossoma–seriéxis pessoal consanguínea;  

o binômio uso incorreto do retrossoma–neoárvore genealógica pessoal; o binômio holobiogra-

fia-holocarma; o binômio Paragenética–auto-heranças; o binômio garbo-presença. 

Interaciologia: a interação retrogenéticas-neogenética; a interação retrossomas-neos-

soma; a interação retrovidas–vida atual; a interação Paragenética-Genética; a interação Retro-

fisiologias-Neofisiologia; a interação Auto-Historiografia–Historiografia–Para-Historiografia. 
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Crescendologia: o crescendo pesquisístico da identificação da primeira vida humana, 

prévia, levando à identificação de outras vidas anteriores; o crescendo homeostático do uso cor-

reto do retrossoma–neomacrossoma; o crescendo patológico do uso incorreto do retrossoma– 

–neossoma deficiente; o crescendo cosmovisiológico autoconscienciometria biográfica–auto-

conscienciometrias retrobiográficas–autoconscienciometria holobiográfica; o crescendo evoluti-

vo seriéxis instintiva–seriéxis autolúcida; o crescendo conclusivo diagnóstico-prognóstico;  

o crescendo no binômio autocognição-autoqualificação no percurso seriexológico; o crescendo 

evolutivo na Escala Evolutiva das Consciências. 

Trinomiologia: o trinômio intermissão-ressoma-dessoma; o trinômio Paragenética-Ge-

nética-Mesologia; o trinômio Genealogia-hereditariedade-consanguinidade; o trinômio varia-

ções morfológicas–variações fisiológicas–variações intraconscienciais. 

Polinomiologia: o polinômio retrovidas-retrossomas-retroculturas-retrocognições;  

o polinômio estilo-elegância-porte-carisma; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade- 

-evolutividade; o polinômio pessoal, passado, quanto ao genótipo, biótipo, ecótipo e somatótipo; 

os registros biográficos no polinômio cartas-biografias-autobiografias-diários-necrológios; o po-

linômio da seriéxis pluriexistencial-plurissomática-plurissecular-plurimilenar. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antago-

nismo saldo homeostático / saldo nosográfico; o antagonismo autevolução / autestagnação re-

gressiva. 

Paradoxologia: o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física dis-

crepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somá-

ticas. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da seriéxis; as leis de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei da in-

separabilidade grupocármica; as leis da Paragenética; as leis da Parafisiologia; as leis da Fisio-

logia Humana; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Sindromologia: as vidas inócuas dos portadores da síndrome da mediocrização cons-

ciencial. 

Mitologia: a autossaturação patológica, gradativa, sub-reptícia, dos mitos ilusórios sobre 

a intrafisicalidade da conscin susceptível. 

Holotecologia: a evolucioteca; a ressomatoteca; a somatoteca; a seriexoteca; a dessoma-

toteca; a intermissioteca; a mnemossomatoteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Mnemosso-

matologia; a Holomemoriologia; a Grupocarmologia; a Retrobiotipologia; a Somatologia; a Ex-

perimentologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Genea-

logia; a Holobiografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a consciência poliédrica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o holobiógrafo. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a holobiógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoseriexis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens somaticus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens 

cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito da autosseriexialidade patológico = a consequência nosográfica 

das prospecções de vidas humanas anteriores com más intenções regressivas; efeito da autosse-

riexialidade homeostático = a consequência sadia das prospecções de vidas humanas anteriores 

com intenções interassistenciais evolutivas. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da multiexistencialidade cons-

ciencial ou da Seriexologia; os resquícios das multiculturas vivenciadas nas múltiplas exis-

tências. 

 

Autopesquisologia. O verdadeiro, mais adequado e prioritário estudo da Seriexologia  

é a busca da condição de minimização da obscuridade e autoinconsciência da estrutura esquemáti-

ca das vidas humanas sucessivas, atual, do pesquisador, ou pesquisadora, e do próprio grupocar-

ma ou da equipe evolutiva mais íntima. 

Ciclologia. Por isso, tal pesquisa magna exige, inevitavelmente, sem exceção, a expan-

são da memória pessoal, do autoparapsiquismo e da interassistencialidade teática, cosmoética, 

permitindo até a conscin lúcida chegar à identificação satisfatória do próprio ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP) e do ciclo multiexistencial grupal (CMG) mais chegado ou estreito. 

Sociologia. Importa esclarecer a inevitabilidade também da participação dualística, inte-

grativa, da conscin lúcida e da equipe evolutiva na pesquisa prioritária, na qual quem investiga  

é, ao mesmo tempo, o agente e o objeto pesquisístico, carecendo, neste aspecto, de extrema auto-

crítica, isenção plena e intercompreensão conviviológica ou sociológica. 

Codigologia. Semelhante estado de coisas há de ser desenvolvido também, simultanea-

mente, embasado no código pessoal de Cosmoética (CPC) e no código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

 

Acréscimos. Como resultados vantajosos secundários, acréscimos naturais ou valores 

agregados, tal pesquisa magna conduz, paulatinamente, as conscins interessadas a 6 condições 

vivenciais mais evoluídas, na ordem funcional, a saber: 

1.  Tenepes: a tarefa energética, pessoal, diária. 

2.  Proéxis: a programação existencial. 

3.  Maxiproéxis: a proéxis grupal. 

4.  Compléxis: o completismo existencial da tares. 

5.  Ofiex: a oficina extrafísica pessoal. 

6.  Desperticidade: a desassedialidade permanente total. 
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Inteligenciologia. Assim, a evolução consciencial, ou a reciclagem evolutiva, é dinami-

zada, alcançando as consciências do grupo, novo patamar quanto à inteligência evolutiva (IE),  

a mais relevante entre todas as modalidades de inteligência. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito da autosseriexialidade, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

03.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

04.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

06.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

10.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

11.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Seriéxis  alheia:  Seriexologia;  Neutro. 

15.  Teleobiotipologia:  Ressomatologia;  Neutro. 

 

DEPENDENDO  DA  INTENCIONALIDADE  E  DA  TÉCNICA  

PESQUISÍSTICA,  O  EFEITO  DA  AUTOSSERIEXIALIDADE  

PODE  ALCANÇAR  EXPRESSIVO  NÍVEL  DE  DINAMIZAÇÃO  

DA  EVOLUÇÃO  PROEXOLÓGICA  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já empreendeu alguma abordagem técnica à se-

riexialidade? À seriexialidade pessoal ou alheia? 
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E F E I T O    D A    E C T O P L A S M I A  
( E C T O P L A S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito da ectoplasmia é o resultado, consequência, influência, eficácia ou 

conjunto de fenômenos resultantes do emprego do ectoplasma, pela conscin, homem ou mulher, 

nos processos parapsíquicos, de maneira lúcida ou não. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Surgiu no Século XIII. O prefixo ecto procede do idioma Grego, ektos, “de fora; por 

fora”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo plasma também deriva do idioma Grego, plásma, 

“modelar; envolver”. Surgiu na Linguagem Científica em 1836. 

Sinonimologia: 1.  Efeito ectoplasmático. 2.  Consequência da ectoplasmia. 3.  Re-

sultado da ectoplasmia. 4.  Produto da ectoplasmia. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito da ectoplasmia, efeito nosográfico da ecto-

plasmia e efeito homeostático da ectoplasmia são neologismos técnicos da Ectoplasmologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito do estado vibracional (EV). 2.  Efeito da verpon. 

Estrangeirismologia: o full time interassistencial; o rapport interconsciencial assistente- 

-assistido; o feedback interassistencial; a key da interassistencialidade; a performance interassis-

tencial evoluída; o Pesquisarium; a comprovação de visu dos fatos e parafatos; os aftereffects dos 

parafenômenos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodis-

cernimento quanto à holomaturescência do parapsiquismo assistencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ectoplasmia: fer-

ramenta interassistencial. 

Citaciologia: – Tudo que ignoramos nos parece inverossímil. Porém as inverossimi-

lhanças de hoje poderão vir a ser as verdades elementares de amanhã (Charles Richet, 1850– 

–1935). 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema: 

1.  “Ectoplasmia. A ectoplasmia facilita e incrementa o estado vibracional (EV) e vice- 

-versa”. 

2.  “Efeitos. Os fenômenos de efeitos físicos, paradoxalmente, assentaram os mecanis-

mos parapsíquicos nesta dimensão, muito embora a comunicação prioritária seja paracérebro  

a paracérebro”. 

3.  “Fenomenologia. O parapsiquismo de efeitos físicos dedicado às heterocuras de co-

morbidades graves, apesar de profundo em termos de incisão somática através da Energossomato-

logia, ainda é primitivo. O parasiquismo avançado é o que prioriza a mentalsomática pela quali-

ficação fenomenológica”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Ectoplasmologia Interassistencial; os parapsi-

copenses; a parapsicopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade. 

 

Fatologia: o abertismo pesquisístico; o encadeamento das observações extrafísicas; o re-

latório de heteropesquisas corroborando os sintomas; o levantamento de dados; as diferentes 

parapercepções relatadas por diferentes pessoas; as mesmas conclusões paraperceptivas narradas 

por pessoas distintas; o confronto entre as diversas mundividências; a capacidade cognitiva de 

auto e heterointerpretação parafenomênica expressa no parapercepciograma; a análise dos fatos  

e parafatos entrosados pela aplicação racional dos talentos parapsíquicos; a autocrítica atuante nas 
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simulações anticosmoéticas de aptidões parapsíquicas inexistentes; o bom uso dos atributos pa-

rapsíquicos pessoais; a discrição interassistencial; o consenso quanto às consequências e efeitos 

dos parafenômenos; a inteligência evolutiva (IE) favorecendo a expansão dos recursos parapsí-

quicos assistenciais cosmoéticos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal; os recursos parapsíquicos aplicados na interassistencialidade; a leveza vi-

gorosa da ectoplasmia; a eficiência pessoal no emprego da ectoplastia; os talentos parapsíquicos 

pessoais; os parafenômenos em geral; o autoparapsiquismo tarístico ancorado na Cosmoeticolo-

gia; as projeções paraterapêuticas e as iscagens assistenciais lúcidas; a imaturidade parapercepti-

va; a ingenuidade multidimensional; as interpretações parafenomênicas superficiais e generalis-

tas; os equívocos na recepção de parainformações; as revelações parapsíquicas deslocadas; os 

bloqueios energéticos; as ressacas energéticas; a euforia extrafísica indomada; a ectoplasmia des-

controlada; os resultados físicos anárquicos; os acidentes de percurso parapsíquicos; a lucidez 

consciencial evitando a interferência de assediadores e guias amauróticos extrafísicos; o entrosa-

mento ombro a ombro com a equipex amparadora; a doação de ectoplasma visando promover 

consolidações de morfopensenes paraterapêuticos e / ou intervenções curativas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autoinvestimento no sinergismo autopesquisas-heteropesquisas;  

o sinergismo abertismo consciencial–hiperacuidade energética–autocriticidade cosmoética;  

o sinergismo assepsia-parassepsia; o sinergismo assistência-recuperação; o sinergismo conscin 

ectoplasta assistencial–consciex técnica em Ectoplasmologia; o sinergismo patológico riscoma-

nia-ectoplasmia. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio da interassistência multidimensional; o princípio de nada substituir  

o esforço pessoal; o princípio de contra parafatos não haver parargumentos; o princípio cósmico 

de quem é menos doente assistir ao mais doente; o princípio da assistência sem retorno; o prin-

cípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio da máxima atenção às oportunidades 

evolutivas; o princípio de nas interações com a equipex, sermos assistentes e assistidos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao automonitoramento 

quanto ao emprego sadio dos dotes parapsíquicos; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a falseabilidade das teorias; as teorias da Metodologia Científica funda-

mentando as pesquisas com a ectoplasmia; a teática da recin qualificando as exteriorizações de 

ectoplasma. 

Tecnologia: a técnica do acoplamento áurico; a técnica do arco voltaico favorecendo  

a assimilação profunda; a técnica da soltura holossomática favorecendo a liberação da ectoplas-

mia; a técnica de exteriorização de energias ectoplásmicas; a técnica de paracirurgia holopen-

sênica; a técnica da assim-desassim; a técnica da parapsicometria favorecendo o sensoriamento 

da psicosfera de outras consciências ou objetos. 

Voluntariologia: os voluntários ativos da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia 

(DIP); os voluntários-pesquisadores 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 da ectoplasmia; os efeitos terapêuticos do emprego do ectoplasma; 

os efeitos intelectuais dos fenômenos parapsíquicos; o efeito amplificador da tenepes realizada 

próxima à vegetação; os efeitos paraterapêuticos decorrentes do emprego sadio do ectoplasma; 

os efeitos paradidáticos promovidos pelas equipes técnicas em ectoplasmia; a parainstrumentali-

zação (Paratecnologia) com vistas a potencializar os efeitos da ectoplasmia. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela vivência dos fenômenos decorrentes da 

exteriorização do ectoplasma. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9299 

Ciclologia: o ciclo doador-receptor. 

Enumerologia: a autopercepção inconteste; o sintoma específico; o resultado compro-

vado; a cadeia dos parafatos; o impacto do parafenômeno; a remissão da patologia crônica; a pa-

raparceria técnica. 

Binomiologia: o binômio doador-receptor; o binômio Ectoplasmologia-Interassistenci-

ologia. 

Interaciologia: a interação Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia–Laboratório de 

Ectoplasmia–Rede Interassistencial de Paracirurgia, a distância; a interação parapsiquismo 

avançado–qualificação parafenomenológica; a interação equipin-equipex nas práticas assisten-

ciais multidimensionais. 

Crescendologia: o crescendo ectoplasma-ectoplasmia-ectoplastia; o crescendo retro-

fenômenos oitocentistas–parafenômenos atualizados. 

Trinomiologia: o trinômio sustentador do holossoma da conscin: geoenergia (pré-kun-

dalini)–fitoectoplasma (lignina)–energia consciencial (ectoplasmia). 

Polinomiologia: o polinômio fitoenergias-geoenergias-hidroenergias-aeroenergias-zoo-

energias-hominenergia; o polinômio paranestesia–paraassepsia–para-hemostasia–paracirurgia. 

Antagonismologia: o antagonismo adrenalina / ectoplasmia; o antagonismo descrição 

fidedigna / relato ilídimo; o antagonismo cientista conscienciólogo ectoplasta / cientista conven-

cional ortodoxo; o antagonismo fenômeno parapsíquico grosseiro / fenômeno parapsíquico refi-

nado. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin imatura poder gerar fenomenalidade transcen-

dente. 

Politicologia: a democracia parapsíquica assistencial. 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico necessária à vivência lúcida, diuturna, 

da multidimensionalidade; as leis da interassistencialidade. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia; a conscien-

ciofilia; a discernimentofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia; a cienciofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome ectoplásmica; a síndrome de Swedenborg. 

Maniologia: a superação da gurumania; a evitação da misticomania. 

Mitologia: a reperspectivação dos mitos pessoais. 

Holotecologia: a energoteca; a parafenomenoteca; a interassistencioteca; a apriorismo-

teca; a autopesquisoteca; a sinaleticoteca; a paraterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Ectoplasmologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Pa-

rapercepciologia; a Intermissiologia; a Experimentologia; a Cosmoeticologia; a Autopesquisolo-

gia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ectoplasta; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin mi-

nipeça assistencial; a conscin energicista; a conscin parapsíquica; a conscin enciclopedista; o ser 

interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o cientista; o médico francês, 

fisiologista e pesquisador, propositor do termo “ectoplasma” Charles Robert Richet (1850–1935); 

o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; 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 in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a cons-

cienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a reeducadora; a epicon lúcida; a escri-

tora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a sensitiva-cobaia, britânica, Elizabeth Hope, 

Madame d’Esperance (1849–1918); a pesquisadora; a cientista; a projetora consciente; a tertu-

liana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo 

sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens cotherapeuticus; 

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multidimensio-

nalis; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito nosográfico da ectoplasmia = o acidente de percurso capaz de 

resultar em macro-PK destrutiva à conscin ectoplasta incauta; efeito homeostático da ectoplasmia 

= a paracirurgia capaz de favorecer a liberação de bloqueio psicossomático, decorrente de parapa-

tologia cronicificada, na consciex assistida. 

 

Culturologia: a holocultura multidimensional do epicentrismo interassistencial ecto-

plásmico. 

 

Pensene. Consoante a Pensenologia, a manifestação consciencial, em qualquer dimen-

são, apresenta 3 componentes indissociáveis: o pensamento, o sentimento e a energia. 

Qualificação. A qualificação da ectoplasmia depende diretamente da maturidade, da 

qualificação da intenção e do nível de cosmoética da conscin ectoplasta, advindo daí duas possi-

bilidades classificatórias: 

1.  Homeostática: a energia ectoplásmica harmônica, organizada e estabilizadora de 

ambientes de outras consciências durante o convívio social. A harmonia energética pode predis-

por ao bem-estar e à restauração da saúde debilitada em decorrência de alguma enfermidade. 

2.  Patológica: a energia ectoplásmica caótica, entrópica e desarmônica de ambientes ou 

de outras consciências durante o convívio social. 

 

Potencializadores. O efeito homeostático da ectoplasmia é potencializado em situações 

de assistência multidimensional avançada, a exemplo dessas 4, descritas em ordem alfabética: 

1.  Campo bioenergético. Esfera extrafísica de energia assistencial potencializado pela 

exteriorização do ectoplasma, em grupo, visando assistir conscins e consciexes. 

2.  Dinâmica parapsíquica. Atividade grupal com finalidade de desenvolvimento e apri-

moramento parapsíquico, utilizando campo energético assistencial. 

3.  Ofiex. Trabalhos assistenciais multidimensionais a partir da oficina extrafísica (ofiex) 

ou enfermaria parassanitária avançada. 

4.  Tenepes. Tarefa energética pessoal, diária, visando à interassistência consciencial, 

multidimensional. 

 

Pesquisa. Mediante a análise de 100 campos de trabalhos bioenergéticos realizados na 

Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia, (Ano-base: 2015), eis, a título de exemplo, em or-

dem alfabética, 54  sensações ou parapercepções descritas pelos participantes, em decorrência do 

efeito da ectoplasmia, e registradas na Associação Internacional de Pesquisas Laboratorial em 

Ectoplasmia e Paracirurgia classificadas em duas importantes óticas de atuação – doador e re-

ceptor: 
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A.  Doador: a conscin ectoplasta. 

01.  Acantestesia: sensação de estar sendo “picado” por agulhas ou espinhos, na pele. 

02.  Artralgia: dor nas articulações. 

03.  Assistência institucional: prestação de socorro multidimensional a hospitais, 

escolas, creches, asilos e / ou prestação de auxílio energético a paraclínicas ou para-hospitais. 

04.  Bolo na garganta: sensação de algo estranho na boca ou garganta, formando “bo-

lo”, temporário. 

05.  Brisa: aragem refrescante sobre a pele. 

06.  Calor: sensação térmica elevada, embora o ambiente esteja frio. 

07.  Compressão: aperto ou pressão na cabeça; contração da gala aponeurótica. 

08.  Contração: aperto dos músculos do estômago causando desconforto momentâneo. 

09.  Desassédio: descablagem de consciexes patológicas junto a certas conscins, causa 

do desconforto psíquico ou orgânico, promovendo o reequilíbrio das emoções e dos sintomas 

físicos. 

10.  Desbloqueio: liberação dos bloqueios energéticos nas estruturas paracerebrais de 

conscins ou consciexes parapsicóticas. 

11.  Eletricidade: sensação de eletricidade passando pela medula. 

12.  Desintegração: sensação de desfazimento fugaz de membros do corpo. 

13.  Despertamento extrafísico: auxílio técnico na transição da primeira e / ou segunda 

dessoma. 

14.  Distenção: dilatação ou estufamento abdominal. 

15.  Encapsulamento parassanitário: isolamento assistencial e anulação energética 

temporária de consciências enfermas. 

16.  Esternutação: irritação da mucosa nasal causando vontade de espirrar. 

17.  Excitação: reação excitatória do sexochacra. 

18.  Fibrilação: série de contrações rápidas e desordenadas ou fisgadas na musculatura 

das pernas, coxas e / ou braços, sem no entanto contrair o músculo. 

19.  Fome: ampliação da apetência. 

20.  Frio: ondas geladas sobre o corpo, provocando arrepios. 

21.  Hipersalivação: sensação de ter a boca úmida, em excesso. 

22.  Ideação: acesso a neoideias com objetivo tarístico. 

23.  Lacrimejamento: sensação de irritação ocular. 

24.  Mioclonia: contração muscular súbita e invonluntária. 

25.  Náusea: enjoo; ânsia de vômito. 

26.  Obstrução: sensação de ter os ouvidos ou o nariz entupidos. 

27.  Olorização: percepção de odor ou cheiro específico, de origem extrafísica. 

28.  Paraassepsia: limpeza de energias gravitantes em ambientes físicos e extrafísicos. 

29.  Parabanho: sensação de higienização energética, causando bem-estar. 

30.  Parapsicodrama: encenação extrafísica com vistas à assistência específica (Paradi-

daticologia). 

31.  Parestesia: queimação ou dormência das mãos, dedos, braços e / ou pés. 

32.  Peristalse: aumento da contração muscular intestinal e do sistema digestivo. 

33.  Pigarro: perturbação na garganta ocasionada pela sensação de aderência da mucosi-

dade. 

34.  Pressão: contração muscular, em especial no tórax e cabeça. 

35.  Prurido: coceiras na pele, mucosa nasais ou do ouvido. 

36.  Resgate: auxílio no encaminhamento de consciexes doentias ou parapsicóticas em 

ambientes intra e / ou extrafísicos específicos. 

37.  Secreção: sensação de algo líquido saindo dos ouvidos. 

38.  Sede: vontade de tomar água. 

39.  Sufocação: aparente dificuldade para respirar. 

40.  Suor: gotejar espontâneo pela axila sem a conscin estar sentindo calor ou praticando 

exercícios físicos. 
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41.  Tiritação: contrações musculares em função do desconforto gerado pela hipotermia. 

42.  Tosse: reflexo natural do aparelho respiratório decorrente de processo irritativo na 

garganta. 

43.  Tensão: retesamento dos músculos da panturrilha. 

44.  Verpons: acesso a verdades relativas de ponta pelo emprego da ectoplasmia mental-

somática. 

45.  Viscosidade: sensação de teias de aranha passando pelo rosto. 

 

B.  Receptor: conscin e / ou consciex. 

46.  Acalmia: alívio da angústia intraconsciencial. 

47.  Analgesia: promoção de efeito anestésico e redução de estímulos dolorosos. 

48.  Bem-estar: sensação de tranquilidade íntima; conforto holossomático. 

49.  Excitação: reação excitatória do sexochacra. 

50.  Homeostasia: estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do 

corpo. 

51.  Paracorte: sensação de incisão feita com objeto cortante, em determinado órgão. 

52.  Regeneração: recomposição celular ou de traumas físicos. 

53.  Revigoração: recuperação ou restabelecimento da saúde orgânica ou psíquica. 

54.  Sonolência: estado fisiológico de supressão da vigilância, desaceleração do meta-

bolismo, relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial. 

 

Paradoxo. Os resultados das pesquisas demonstram a aparente contradição de a posição 

da conscin – doador ou receptor –, não impedir sensações ou percepções semelhantes. 

 

Categorização. Sob a ótica da Caracterologia, a ectoplasmia, em geral, favorece 3 tipos 

de manifestação e / ou utilização, listados a seguir em ordem alfabética: 

1.  Efeito físico. Manifestação através de ruídos, movimentos e / ou deslocamento de 

corpos sólidos, potencialização de odores extrafísicos, sem a interferência física do parapsíquico 

ectoplasta, a exemplo de: raps; vozes; tumultos extrafísicos; olorização, paragustação; interferên-

cia em aparelhos eletroeletrônicos. 

2.  Materialização em formas. Exteriorização do ectoplasma adquirindo formas diver-

sas (ectoplastia), a exemplo da materialização de plantas, rostos, formas inteiras ou parciais. 

3.  Paraterapia. Exteriorização do ectoplasma objetivando a interassistência intra e / ou 

extrafísica, a exemplo da paracirurgia ou cirurgia invisível, de maneira presencial ou a distância. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parafenomenologia, eis, descritos em ordem alfabética,  

8 exemplos de parafenômenos parapsíquicos associados ao efeito da ectoplasmia: 

1.  Agênere. É o parafenômeno caracterizado pela materialização temporária de consciex 

na dimensão intrafísica, tendo relação direta com o ectoplasma da conscin agente do para-

fenômeno, podendo ser percebido de maneira individual ou grupal. 

2.  Clariaudiência. É o parafenômeno caracterizado pela captação de sons ou vozes de 

origem extrafísica, sem a utilização do aparelho auditivo, pela conscin ectoplasta. 

3.  Clarividência. É o parafenômeno capaz de permitir à conscin ectoplasta captar, 

durante acoplamento áurico, imagens ou informações de origem intra ou extrafísica, sem a utili-

zação do sentido da visão. 

4.  Desmaterialização. É o parafenômeno caracterizado pela desaparição fugaz de órgão 

físico, organismo vivo ou objeto material, podendo ser total ou parcial. 

5.  Grafoectoplastia. É o parafenômeno caracterizado pela clarividência rara da escrita 

física, transcendente e ambiental, favorecida pela ectoplasmia pessoal da conscin perceptiva. 

6.  Olorização. É o parafenômeno caracterizado pela manifestação de cheiros, aromas ou 

odores extrafísicos perceptíveis à conscin parapsíquica, em decorrência da potencialização da 

ectoplasmia em determinado ambiente. 
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7.  Paracirurgia. É o parafenômeno também denominado de cirurgia invisível, promo-

vido pela interação sadia conscin ectoplasta–amparador técnico em ectoplasmia paracirúrgica 

promovendo intervenção energética intensa com intuito de reestabelecer o fluxo de energias e rea-

lizar desbloqueios no psicossoma das consciências assistidas, sejam conscins ou consciexes, favo-

recendo a paracicatrização e a pararregeneração celular em conscins. 

8.  Paragustação. É o parafenômeno caracterizado pela percepção de sabores de origem 

extrafísica, perceptíveis à conscin parapsíquica, em decorrência da potencialização da ectoplasmia 

em determinado ambiente. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito da ectoplasmia, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

03.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

04.  Conscin  ectoplasta:  Ectoplasmologia;  Neutro. 

05.  Dinâmica  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

06.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

07.  Ectoplasma:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Fenomenalidade:  Fenomenologia;  Neutro. 

09.  Fenomenologia  Holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Fulguração  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

12.  Laboratório  conscienciológico  da  Ectoplasmia:  Energossomatologia;  Home-

ostático. 

13.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

14.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Prescindência  das  mãos:  Manossomatologia;  Homeostático. 

 

OS  EFEITOS  DA  ECTOPLASMIA  PODEM   SER  QUALIFICA-
DOS,  EM  GERAL,  PELA  INTENCIONALIDADE  COSMOÉTICA  

DO  ECTOPLASTA  EM  CONTRIBUIR  E  RETRIBUIR  AO  COS-
MOS  A  OPORTUNIDADE  DA  INTERASSISTÊNCIA  INEGOICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou os efeitos da ectoplasmia no contexto 

da interassistência? Qual a relevância dos conhecimentos hauridos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Leite, Hernande; Parapercepções em um Campo Assistencial Holossomático; Artigo; II Jornada de Para-
percepciologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 9; N. 3; Seção: Te-

mas da Conscienciologia; 1 E-mail; 40 enus.; 1 tab.; 3 refs.; 1 anexo; Associação Internacional do Centro de Altos Estu-

dos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 305 a 317. 
2.  Rossa, Dayane; Estudo da Ampliação da Clarividência Facial a partir da Potencialização de Campo 

Ectoplásmico; Artigo; III Jornada de Parapercepciologia & I Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas; Foz do 

Iguaçu, PR; 16-18.07.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 13; N. 4; Seção: Temas da Conscien-
ciologia; 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. 

3.  Richet, Charles; Tratado de Metapsíquica (Traité de Metapsychique); trad. Maria José Marcondes Perreira; 
& João Teixeira de Paula; 328 p.; 2 fotos; 6 tabs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Lake; São Paulo, SP; 2008; páginas 29, 37  

a 43. 
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4.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-

sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 603, 604; 871  
e 872. 

5.  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 569 e 711. 

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; 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 
170, 172, 278 a 281. 

 

N. C. 
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E F E I T O    D A    R E C O N C I L I A Ç Ã O    N A    H A R M O N I A    E V O L U T I V A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito da reconciliação na harmonia evolutiva é a consequência do ato 

de a conscin, homem ou mulher, buscar a promoção e cultivo do melhor entendimento e acerto 

grupocármico possível, reverberando no equilíbrio geral, cosmoético, com a eutimia exequível, 

no contexto da evolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de algu-

ma causa”. Surgiu no Século XIII. O termo reconciliação deriva também do idioma Latim, recon-

ciliatio, “reconciliação; restabelecimento”. Apareceu no Século XV. A palavra harmonia procede 

do idioma Grego, harmonía, “união; encaixe; acordo; ordem”, através do idioma Latim, harmo-

nia, “harmonia; proporção entre as partes; simetria; sistema; ordem”. Surgiu no Século XVI.  

O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, 

evolutio, “ação de percorrer; de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Efeito da reconciliação no equilíbrio evolutivo. 2.  Repercussão do 

entendimento na harmonia existencial. 3.  Efeito da autorretratação na sintonia evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito da reconciliação na harmonia evolutiva, mi-

niefeito da reconciliação na harmonia evolutiva e maxiefeito da reconciliação na harmonia evo-

lutiva são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito da desorganização no desempenho evolutivo. 2.  Efeito da 

hostilidade no desequilibrio evolutivo. 

Estrangeirismologia: o timing da reconciliação; a vivência full time da interassistência; 

o modus vivendi pela assertividade cosmoética; o continuum evolutivo; a glasnost pessoal; a open 

mind; o know-how evolutivo; o upgrade consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inimizade, 

não. Reconciliação. Multipliquemos as reconciliações. 

Coloquiologia: a inteligência de saber enxergar-se pelos olhos dos outros; o ato de cair 

a ficha dos erros pretéritos. 

Citaciologia: – A evolução consciencial não dá saltos, mas exige pequenos passos lúci-

dos e diários na desconstrução de autenganos multimilenares (Dulce Daou, 1956–). 

Ortopensatologia. “Reconciliações. As reconciliações vivificam”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reconciliação; o holopensene pessoal da harmo-

nia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropen-

senes; a prioropensenidade; o holopensene do entendimento e respeito mútuos; o holopensene tra-

forista; a harmonização pensênica. 

 

Fatologia: o resultado da anticonflitividade na progressão consciencial; a reconciliação 

propiciando a desamarração dos laços de interprisão; a iniciativa da recomposição grupocármica; 

a reconciliação evolutiva; a convivência pacificadora; a convivialidade harmônica e fraterna;  

a expectativa exagerada nas relações gerando os arrependimentos; os inevitáveis desafetos; a de-

sarmonização; a manutenção de conflitos; a manifestação dos traços fardos; a noção clara da es-

tagnação evolutiva causada pelo encolhimento da lucidez; o ato de colocar os prós e os contras na 

balança; o ato de perder para poder ganhar; o enfrentamento dos inevitáveis desafetos apontando 

as correções de rumo; a intenção de reconciliação com os adversários do passado; a hora da mu-
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dança; a mudança de bloco; a reciclagem evolutiva; a autopesquisa conscienciométrica; a autex-

posição da cobaia lúcida; os conflitos inerentes à saída da inércia evolutiva; o descarte de inten-

cionalidade egoica; a percepção de reciclagem dos autoconflitos; a intuição buscada do autodis-

cernimento; a predominância da razão; a criação de hábitos sadios; o ato de abrir mão facilitando 

as reconciliações grupocármicas; a serenidade perante as pressões adversas; a acalmia conscienci-

al; o perdão incondicional enquanto profilaxia da conflituosidade; a empatia evolutiva; o ato cos-

moético de saber ouvir proporcionando a serenidade libertadora; o respeito ao nível evolutivo 

alheio; o auto e heterorrespeito; os indicadores de estar no rumo certo; o abertismo consciencial 

às oportunidades dos reencontros; os momentos de destino; a utilização cosmoética dos trafores;  

a assertividade cosmoética na valorização dos trafores; a tares silenciosa pela autexemplificação; 

a higiene consciencial desassediadora; a priorização evolutiva; a requalificação da própria Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); o curso Desperticidade do Centro de Altos Estudos da Conscienciolo-

gia (CEAEC); o vislumbre da Pré-Intermissiologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático potencializando  

a harmonia holossomática; a prática diária da tenepes patrocinando reconciliações multidimensio-

nais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal favorecendo a assertividade na intercomunica-

ção; a atenção aos parafatos e ao contexto multidimensional; as energias conscienciais (EC) tóxi-

cas gravitantes resultantes dos erros cometidos; o desassédio grupal; as projeções conscienciais 

revelando o nível evolutivo pessoal; a harmonia íntima atraindo espontaneamente os amparadores 

extrafísicos; a evolução multidimensional harmônica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomaticidade–harmonia evolutiva; o sinergismo 

reconciliação-serenidade; o sinergismo aproveitamento das oportunidades–evolutividade; o si-

nergismo da relação ganha-ganha; o sinergismo força presencial–autoridade consciencial; o si-

nergismo vontade-determinação; o sinergismo conciliação-desassédio. 

Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio de toda consciência ca-

minhar para o serenismo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio cosmoético de 

objetivar sempre o melhor para todos; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da di-

minuição do tempo entre os erros e a correção do erro. 

Codigologia: o código pessoal de prioridades evolutivas; o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC) embasando a harmonia intraconsciencial; o código de valores pessoais; o código pesso-

al de Cosmoética (CPC) direcionado às reconciliações; o código grupal de Cosmoética (CGC);  

o código de exemplarismo pessoal (CEP); o código evolutivo dos intermissivistas. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da evolução através dos 

autesforços cosmoéticos; a teoria evolutiva através da interassistencialidade; a teoria da reconci-

liação grupocármica; a teoria da evolução consciencial; a teoria da desassedialidade; a teoria 

da megafraternidade. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; a técnica de viver evolutivamente por meio da 

interassistencialidade; a técnica da assim e desassim; a técnica da impactoterapia cosmoética;  

a técnica de ouvir mais e falar menos; a técnica da reconciliação; a técnica do perdão. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico repercutindo na evolução pessoal;  

o voluntariado cosmoético; o profissionalismo do voluntariado evolutivo; os voluntários da Pa-

radireitologia; o voluntariado interdimensional da tenepes; a convivência harmoniosa nas tarefas 

evolutivas do voluntariado; os paravoluntários da evolução. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; 

o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da 

Conviviologia; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível dos Recexologistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colé-

gio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Parar-

reurbanologia. 

Efeitologia: o efeito da reconciliação na harmonia evolutiva; o efeito do saldo na Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); os efeitos dos autesforços evolutivos; o efeito pacificador do acordo ga-

nha-ganha; os efeitos úteis dos esforços evolutivos pessoais; os efeitos acumulativos das recins 

na evolução consciencial; o efeito do autodesassédio mentalsomático. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas relações maduras; as neossinapses 

derivadas dos neoacertos; as neossinapses obtidas pela vivência da convivialidade sadia; as ne-

ossinapses fraternas reconciliatórias; as neossinapses adquiridas a partir das recins e recéxis; as 

neossinapses provocadas pelo voluntariado conscienciológico; as neossinapses das escolhas pró- 

-evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo das reconciliações; o ciclo evolutivo da harmonia; o ciclo 

evolutivo consciência imatura–consciência responsável; o ciclo resolução de conflitos–recicla-

gem; o ciclo dos autesforços na autossuperação dos travões pessoais; o ciclo mudança de postu-

ra−harmonia evolutiva; o ciclo da recomposição evolutiva interconsciencial; o ciclo evolutivo 

pessoal. 

Enumerologia: a reconciliação gerando harmonia íntima (egocármica); a reconciliação 

gerando harmonia grupal (grupocármica); a reconciliação gerando harmonia policármica; a re-

conciliação gerando harmonia autolibertária; as reconciliações gerando harmonia holopensêni-

ca; a reconciliação gerando harmonia interdimensional; a reconciliação gerando harmonia evo-

lutiva. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio erro-acerto; o binômio 

reconciliação-interassistencialidade; o binômio serenidade–harmonia evolutiva; o binômio re-

conciliação–resolução pessoal; o binômio harmonia−coerência evolutiva; o binômio exigências- 

-concessões. 

Interaciologia: a interação pensenidade cosmoética–convivialidade libertadora;  

a interação reconciliação–escolha inteligente; a interação harmonia evolutiva–autevolutividade; 

a interação inteligência evolutiva–reconciliação; a interação tenepes-ofiex; a interação evolutiva 

harmonia íntima–convivência exemplar; a interação autolucidez ampliada–valores conscienciais. 

Crescendologia: o crescendo reciclagem existencial–assertividade cosmoética; o cres-

cendo pseudo-harmonia–harmonia evolutiva; o crescendo reconciliação-libertação; o crescendo 

reconciliação íntima–serenidade; o crescendo profilaxia do erro–projeção de acerto; o crescen-

do monovisão-cosmovisão; o crescendo crise-crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio reflexão-decisão-ação; o trinômio 

autoconfiança-autodeterminação-autocontrole; o trinômio da holomaturidade autodiscernimen-

to-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio paciência-tranquilidade-serenidade; o tri-

nômio ambição evolutiva–autodiscernimento–interassistência; o trinômio motivação-esforço-per-

severança; o trinômio nível evolutivo–oportunidade evolutiva–aceleração evolutiva. 

Polinomiologia: o polinômio sinceridade-autenticidade-anticonflitividade-serenidade;  

o polinômio entendimento-respeito-exemplarismo-interassistência; o polinômio autodiscernimen-

to-compreensão-superação-reconciliação; o polinômio reconciliação-libertação-pacificação-paz 

íntima; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–coragem evolutiva–persistência; o poli-

nômio Conviviologia-Evoluciologia-Interassistenciologia-Reeducaciologia; o polinômio holoma-

turidade-evolução-Paradireito-Cosmoética; o polinômio libertador autodiscernimento-compre-

ensão-autocura-reconciliação. 

Antagonismologia: o antagonismo ganho secundário / ganho evolutivo; o antagonismo 

hábito sadio / compulsão desorganizadora; o antagonismo convivialidade harmoniosa / hostili-

dade íntima; o antagonismo posicionamento evolutivo / posicionamento vacilante; o antagonismo 

cosmoética / anticosmoética; o antagonismo vida pró-evolutiva / vida contemplativa; o antago-

nismo conflito íntimo / paz íntima; o antagonismo apriorismo / pesquisofilia. 
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Paradoxologia: o paradoxo da insatisfação evolutiva; o paradoxo de quanto maior  

a harmonia íntima maior o contato interassistencial com a desarmonia; o paradoxo da assistên-

cia sem palavras; o paradoxo de a evolução ser individual porém depender das interrelações sa-

dias; o paradoxo do acovardamento frente aos aportes conscienciais; o paradoxo de perdas ne-

cessárias poderem ser ganhos evolutivos; o paradoxo de a evolução consciencial se desenvolver 

no âmbito da evolução grupal. 

Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a democracia; a argumentocracia;  

a evoluciocracia; a conviviocracia; a política da evolução grupal; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do maior esforço interassistencial; a lei do mai-

or esforço na busca da reconciliação; as leis da Interassistenciologia; a lei natural da evolução 

das consciências; as leis da evolução; a lei da reeducação evolutiva. 

Filiologia: a evoluciofilia; a harmonofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia; a reciclofi-

lia; a correciofilia; a criticofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a conviviofobia; a cosmoeticofobia; a assistenciofobia;  

a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da ingenuidade; a síndrome 

da dispersão consciencial; a síndrome da apriorismose; a síndrome da pré-derrota eliminando  

a possibilidade de reconciliação; a autossuperação das síndromes estagnadoras da evolução. 

Maniologia: a mania de não refletir sobre o prioritário evolutivo; a egomania; a mania 

de procrastinar; a mania de não refletir antes de falar; a mania de deixar para amanhã as inadiá-

veis tarefas de reconciliação com desafetos; a mania de ficar melindrado; a mania patológica de 

querer sempre ter razão. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito 

do heteroperdão sem tentativa de reconciliação; o mito da evolução fácil; o mito de evoluir sem 

errar; o mito da evolução sem autodiscernimento; o mito da aceleração evolutiva sem autodesas-

sédio. 

Holotecologia: a evolucioteca; a convivioteca; a anticonflitoteca; a cosmoeticoteca;  

a coerencioteca; a criticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Abertismologia; a Evoluciologia; a Lucidologia; 

a Determinologia; a Harmonologia; a Pacienciologia; a Verbaciologia; a Autodiscernimentologia; 

a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin liberta; a conscin libertária; a conscin pré-sere-

nona; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin decidida a evoluir; a conscin 

exemplarista. 

 

Masculinologia: o evoluciólogo; o exemplarista evolutivo; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; 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 evolucióloga; a exemplarista evolutiva; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens serenissimus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens lucidus;  

o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens effectuator; o Homo sapiens experimentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniefeito da reconciliação na harmonia evolutiva = os acertos grupo-

cármicos por meio de autorretratação, gerando acalmia íntima; maxiefeito da reconciliação na 

harmonia evolutiva = as recomposições grupocármicas, favorecendo a autolibertação e o alcance 

da policarmalidade. 

 

Culturologia: a cultura das vivências evolutivas; a cultura das reconciliações humanas; 

a cultura da Cosmoética; a cultura da ortoconvivialidade; a cultura da harmonia conviviológica; 

a cultura da conscienciometria; a cultura do autenfrentamento evolutivo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, na ordem alfabética, por exemplo, 

15 efeitos harmônicos passíveis de serem percebidos a partir das reconciliações: 

01. Amparalidade: a presença de amparo extrafísico, nas manifestações do dia a dia, 

resultante das reciclagens. 

02. Antiassedialidade: a autossuperação do assédio, ao transpor as patologias, manten-

do o equilíbrio holossomático e a saúde consciencial. 

03. Anticonflituosidade: a renúncia à reatividade negativa, perante as imaturidades 

alheias. 

04. Antiemocionalidade: o controle das emoções estagnadoras. 

05. Antimonoideísmo: a postura de semperaprendente. 

06. Antivitimização: a eliminação de surtos imaturos predisponentes de distúrbios 

emocionais. 

07. Autequilíbrio: o grau de reflexão constante, na busca do equilíbrio nas manifesta-

ções conviviológicas. 

08. Autoconsciencialidade: o senso de maturidade quanto à própria evolução. 

09. Constância: a superação dos caprichos infantis e a manutenção da rotina evolutiva. 

10. Convivialidade: a convivência fraterna, harmoniosa no dia a dia, com os compassa-

geiros evolutivos. 

11. Cosmoeticidade: o aumento da autexemplificação nos atos diários. 

12. Criticidade: a holomaturidade nas análises de condutas pessoais e de outrem. 

13. Gratidão: a valorização das oportunidades reconciliatórias. 

14. Pacificidade: o desenvolvimento do temperamento pacífico, reconciliador e bene-

volente no caminho para a Serenologia. 

15. Vitalidade: a autestima reforçada pela interassistencialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito da reconciliação na harmonia evolutiva, indica-

dos para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

01.  Acurácia  consciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
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03.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Crescendo  das  autossuperações:  Crescendologia;  Homeostático. 

05.  Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Exercício  do  acerto:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Fundamentos  da  Conviviologia:  Holoconviviologia;  Neutro. 

08.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  conviviológica:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Pertinência  evolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

15.  Reconciliação  íntima:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

 

O  EFEITO  DA  RECONCILIAÇÃO  NA  HARMONIA  EVOLUTIVA  

EXIGE  O  MÁXIMO  DE  AUTESFORÇO  NA  SUPERAÇÃO  DOS  

CONFLITOS  INTERPESSOAIS.  PAZ  ÍNTIMA  E  SERENIDADE  

LEVAM  À  CONQUISTA  DE  NEOPATAMARES  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebe os efeitos das reconciliações no dia  

a dia? Reconhece e valoriza as reciclagens intraconscienciais em prol da evolução pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 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 lexicográ-

ficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 654  

e 1.430. 

 

T. O. M. 
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E F E I T O    D A    R E P R E S S Ã O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito da repressão é a interferência nociva na manifestação pensênica de 

conscins ou consciexes, consequente a situações de coação, dominação, pressão, restrição, con-

tenção, submissão ou inibição da vontade e do discernimento da consciência, dificultando a con-

secução da proéxis. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo repressão procede do idioma Latim Tardio, repressio, 

“sinal de retirada (dado pela corneta)”, de repressum, e este de reprimere, “recuar; suster; reter”. 

Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Consequência da repressão. 2.  Consequência da punição. 3.  Reper-

cussão do castigo. 4.  Repercussão do controle. 5.  Resultado da influência perversa. 6.  Efeito do 

confinamento consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas miniefeito da repressão, maxiefeito da repressão  

e megaefeito da repressão são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito da desrepressão. 2.  Efeito da autexpressão. 3.  Repercussão 

da comunicação eficaz. 4.  Repercussão do exercício da vontade. 5.  Reflexo do abertismo cons-

ciencial. 6.  Repercussão do destemor cosmoético. 7.  Resultado da assertividade. 

Estrangeirismologia: a impossibilidade de atitudes open mind no reprimido; a brain-

washing política; a manipulação consciencial do brainwashington; a influência repressiva exerci-

da no Opus Dei; as repercussões da repressão no modus operandi das máfias; a expansão do bul-

lying nas escolas; o gap evolutivo entre conscins repressoras e assistenciais; o upgrade pensênico 

necessário à superação da repressão. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à liberdade da autexpressão cosmoética. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ignorância fo-

menta repressão. 

Coloquiologia. Pela ótica popular, eis duas ideias exemplificativas do efeito e da supera-

ção da repressão, respectivamente: – Prego que se destaca leva martelada na cabeça. O patinho 

feio transformado em cisne real. 

Citaciologia: – Nada na vida é para ser temido, mas apenas para ser entendido. Agora 

é tempo de entendermos mais, para que possamos temer menos (Marie Curie, 1867–1934). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal repressor; o holopensene ambiental repressor;  

o holopensene geopolítico repressor; o holopensene cultural repressor; os batopensenes; a bato-

pensenidade; o bradipensene; a bradipensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; os picnopensenes; a picnopensenidade; os xenopensenes; a xe-

nopensenidade; o efeito da autopensenidade subserviente; a repercussão da autopensenidade des-

repressora; o pacipensene; a pacipensenidade; o reflexo do holopensene libertador. 

 

Fatologia: a repressão impressa inicialmente no soma; a opção da consciência por sub-

meter-se ou reagir à repressão; o bloqueio no mentalsoma; a desorganização da consciência de-

corrente das lavagens cerebrais; o tolhimento da liberdade de expressão; a sensação constrange-

dora das paredes terem ouvidos; o desrespeito aos Direitos Humanos; a consciência impactada 

pelas variadas formas de tortura; a autorrepressão predispondo à heterorrepresssão; o condiciona-

mento repressor provocado pela auto e hetero-hipnose; a desestruturação consciencial oriunda do 
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isolamento auto ou heteroimposto; a alienação da conscin no sistema prisional; o uso de argumen-

tos falsos para captar informações; o preconceito cultural; o vexame gerado pelo escárnio social; 

o exílio social imposto pelo preconceito; a denúncia e repressão camuflada nas manifestações ar-

tísticas; a discriminação étnica; a arrogância dos ph.Deuses sem inteligência evolutiva (IE);  

a acepção de pessoas por qualquer argumento; o medo do desconhecido após a dessoma, difundi-

do pelas religiões; a consequência da repressão oculta nas palavras ditas em tom de brincadeira, 

mas refletindo ameaça; a escravidão secular e subumana do tráfico de pessoas; o autoconheci-

mento como técnica de maior relevância para a auto e heterocompreensão; a repercussão do aces-

so aos cons magnos; o resultado da atualização da autoimagem; a reverberação da homeostase ho-

lossomática; as consequências positivas da teática tarística; a autoconscientização quanto à inter-

dependência interconsciencial; o reflexo dos atos da minipeça interassistencial no maximecanis-

mo multidimensional; o exemplarismo da vivência da Cosmoética; os ecos da reeducação para  

a paz; a ressonância da megafraternidade; o contágio da pacificidade íntima. 

 

Parafatologia: a negligência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

o bloqueio energético acirrando as consequências da repressão; a formação de couraças no ener-

gossoma; a fissura vincada no psicossoma decorrente das repressões; a negação do parapsiquismo 

lúcido dificultando as recins; a postergação da evolução consciencial decorrente da lavagem para-

cerebral; o fortalecimento das automimeses seculares por influência de intrusões extrafísicas ob-

nubiladoras; o controle sutil da energia repressora; a energia consciencial (EC) ameaçadora;  

o vampirismo energético; a influência patológica do parapsicótico pós-dessomático; o fortaleci-

mento dos laços da interprisão grupocármica; o monoideísmo instigado por consciex energívora 

(consener); o vexame vivenciado na projeção consciente por descortinar o egocentrismo; a neces-

sidade da reeducação pensênica para a conexão com o amparador de função; a possibilidade real 

de remissão das repercussões da repressão na tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico repressor-reprimido; o falso sinergismo das 

redes de intriga; a construção do sinergismo grupal nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) descortinando conflitos íntimos; o princí-

pio de causa e efeito; o princípio da liberdade de expressão. 

Codigologia: os códigos sociais influenciando os comportamentos; os códigos represso-

res estimulando a inautenticidade; os códigos anticosmoéticos fortalecendo as interprisões grupo-

cármicas; a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o exemplarismo do código gru-

pal de Cosmoética (CGC) das comunexes evoluídas. 

Teoriologia: a teoria dos mecanismos de defesa do ego mascarando a etiologia da re-

pressão; a teoria das interprisões grupocármicas elucidando os comportamentos repressores; as 

consequências da repressão dificultando a vivência da teoria da evolução; a teoria do serenismo. 

Tecnologia: as técnicas repressoras de tortura; a técnica do reflexo condicionado utili-

zada para lavagem cerebral; a técnica da autopesquisa deslindando as causas das repressões; as 

técnicas de desrepressão; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do EV abrindo a possi-

bilidade da remissão da repressão; a técnica da projeção lúcida (PL) elucidando a realidade ín-

tima. 

Voluntariologia: o voluntário acuado perante o ato anticosmoético do colega de Curso 

Intermissivo; o assédio moral passível de existir no voluntariado conscienciológico; o voluntário 

bem-humorado desfazendo os laços de repressão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório consciencio-

lógico da proéxis; o laboratório conscienciológico da projetabilidade lúcida. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Desassedio-

logia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia;  
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o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio In-

visível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito da repressão; o efeito da repressão silenciosa; o efeito da repres-

são do opressor na condição de algoz temporário; o efeito da repressão do oprimido na condição 

de vítima temporária; o efeito da interprisão grupocármica recorrente; o efeito repressor da ma-

nipulação da culpa e da carência; o efeito do falso moralismo; o efeito do constrangimento mo-

ral; o efeito da imposição das ideias; o efeito da força do olhar repressor; o efeito da utilização 

de drogas repressoras da consciência; o efeito de soltar as rédeas da repressão no carnaval;  

o efeito do trabalho escravo no Século XXI; o efeito da superproteção no ambiente familiar;  

o efeito da educação escolar repressiva provocando holopensene institucional de desconfiança;  

o efeito esclarecedor do reencontro de vítimas e algozes; o efeito da glasnost dos sentimentos. 

Neossinapsologia: as neossinapses essenciais à comunicação não violenta; as neossi-

napses necessárias para a elucidação das repercussões da repressão; as neossinapses aquiridas 

a partir do tratamento consciencioterápico, atuantes na remissão dos danos da repressão; as ne-

ossinapses desenvolvidas pela visão traforista; as neossinapses homeostáticas advindas da supe-

ração dos vínculos repressores. 

Ciclologia: o ciclo patológico das interprisões grupocármicas; o ciclo vicioso das re-

pressões antievolutivas; o ciclo patológico vítima-algoz-vítima; a quebra do ciclo vicioso da re-

pressão através de novos comportamentos. 

Enumerologia: a repercussão da família repressora; a repercussão da sociedade repres-

sora; a repercussão da crença repressora; a repercussão da política repressora; a repercussão da 

informação repressora; a repercussão da pensenidade repressora; a repercussão da comunex re-

pressora. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado à compreensão do mecanis-

mo de repressão; o binômio controle-repressão; o binômio doutrinação-fanatismo; o binômio 

descondicionamento-desrepressão; o binômio autorrepressão-heterorrepressão. 

Interaciologia: a interação patológica assediador-assediado fortalecendo a repressão; 

a interação homeostática amparador-amparando incentivando a desrepressão; a interação asse-

diador moral–vítima; a interação medo-subserviência; a interação patológica crença–lavagem 

subcerebral. 

Crescendologia: o crescendo da dependência superproteção–infantilização–obediência 

cega; o crescendo da depressão desânimo-ansiedade-medo-repressão; o crescendo da violência 

paternalismo-manipulação-agressão; o crescendo da autossuperação automotivação-autopesqui-

sa-recin. 

Trinomiologia: o trinômio manipulação-subjugação-dominação; o trinômio fuga-re-

pressão-condenação; o trinômio possessão-subjugação-doença; o trinômio repressão-controle- 

-acompanhamento; o trinômio autopesquisa-autoconhecimento-desrepressão. 

Polinomiologia: o polinômio libertinagem-desordem-repressão-reeducação-liberdade; 

o polinômio dependência-sacralização-gurulatria-superstição; o polinômio homeostático autode-

terminação-autorganização-autodomínio-automaturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial;  

o antagonismo elogios / insultos; o antagonismo torturador / torturado; o antagonismo irracio-

nal homem / mulher, devido à ignorância do revezamento evolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo da vítima desenvolver afeição pelo algoz. 

Politicologia: a política de governo refém da indústria das armas; o discurso político ma-

nipulando a opinião pública; a política autocrática ainda existente no Século XXI; a política do 

assistencialismo; a genuflexocracia. 

Legislogia: a lei Maria da Penha ainda incipiente na resolução das repressões ao ginos-

soma; a lei de Newton, da ação e reação, aplicada à relação repressor-reprimido. 

Filiologia: a voliciofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a energofilia; a recinofilia; a co-

municofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a raciocinofobia; a decidofobia; a criticofobia; a sociofobia; 

a doxofobia; a tanatofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA);  

a síndrome da despersonalização; a síndrome de Estocolmo; a síndrome da mediocrização; a sín-

drome do infantilismo impedindo a conscin de assumir responsabilidades; a síndrome do estran-

geiro atuando até o encontro com o grupo evolutivo. 

Maniologia: a mania da preservação da intimidade; a mania dos ansiolíticos; a mania 

de disfarçar o orgulho; a autassediomania; a fracassomania; a nostomania; a religiomania; a ris-

comania; a sinistromania; a murismomania. 

Mitologia: o mito de a vítima da repressão ser inocente; o mito das vantangens advin-

das de ganhos secundários; o mito da proteção religiosa; o mito de a autovitimização suprir as 

carências; o mito do herói; o mito da eficácia da educação repressora. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a convivioteca; a trafaroteca; a dogmaticoteca;  

a psicopatoteca; a criticoteca; volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Assediologia; a Voliciologia; a Desviologia;  

a Perdologia; a Grupocarmologia; a Subcerebrologia; a Proexologia; a Consciencioterapia; a Pa-

cifismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;  

a conscin eletronótica; a vítima da repressão; a consciência-títere; a isca humana inconsciente;  

a isca humana lúcida; a consciência dogmática; a consciência política; a vítima fraterna. 

 

Masculinologia: o repressor; o manipulador; o lavador de cérebros; o inquisitor; o tortu-

rador; o perverso; o exibicionista; o cabotino; o autoritário; o reprimido; o mirmídone; o ajudante 

de algoz; o acanhado; o manipulado; o influenciável; o eunuco intelectual. 

 

Femininologia: a repressora; a manipuladora; a lavadora de cérebros; a inquisitora;  

a torturadora; a perversa; a exibicionista; a cabotina; a autoritária; a reprimida; a mirmídona;  

a ajudante de algoz; a acanhada; a manipulada; a influenciável. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bellicus; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapi-

ens anxius; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens acriti-

cus; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens religiosus;  

o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens anticosmoe-

thicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniefeito da repressão = a perda da espontaneidade na manifestação 

consciencial; maxiefeito da repressão = a perda da autonomia na manifestação consciencial; 

megaefeito da repressão = a perda da identidade na manifestação consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da lavagem cerebral; a cultura de as músicas e histórias infan-

tis reproduzirem padrões repressivos da Socin; a cultura da cobrança; a cultura da opressão;  

a cultura da submissão; a cultura dos idiotismos culturais; a cultura da compreensão. 

 

Caracterologia. No âmbito da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 9 características da consciência, possíveis de estarem presentes, simultaneamente, no re-

primido (vítima) e no repressor (algoz): 

1.  Acriticismo: a aceitação sem reflexão da opinião alheia. 

2.  Baixa autestima: a incapacidade de identificar os trafores. 

3.  Carência: a dificuldade prioritariamente no relacionamento afetivo-sexual. 

4.  Covardia. 
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5.  Egocentrismo. 

6.  Inautenticidade: a mentira; a manipulação das informações; as máscaras. 

7.  Isolacionismo: o corte na comunicação interconsciencial. 

8.  Monoideísmo: a ideia fixa recorrente. 

9.  Patomania: a tendência para cultuar manias e rituais. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Psicopatologia, eis, na ordem alfabética, 2 tipos de efeitos da 

repressão e respectivos exemplos de manifestações causais: 

1.  Autorrepressão. O holopensene individual influenciando as automanifestações: a au-

toculpa; a autocobrança; a autotortura; a autovitimização; a anulação da vontade; a atitude anti-

cosmoética; o baixo autoconceito; o desequilíbrio holossomático; o estímulo à heterorrepressão. 

2.  Heterorrepressão. O holopensene geopolítico influenciando a manifestação consci-

encial: as convenções sociais; a formação acadêmica tradicional; os dogmas religiosos; os conlui-

os políticos; o fortalecimento da autorrepressão. 

 

Taxologia. Pela Parapatologia, eis, na ordem alfabética, 25 exemplos, implicações ou 

consequências da repressão consciencial, podendo ocorrer ou não em comorbidade com outras 

patologias: 

01.  Acanhamento: o declínio dos olhar quando ouve elogio. 

02.  Acídia: o desleixo na produtividade consciencial. 

03.  Acobertamento: a dissimulação, ocultação e proteção de fatos. 

04.  Agressividade: a energia consciencial reprimida; a autagressão; a heteragressão. 

05.  Alienação: o recolhimento consciencial defensivo provocando a fuga do contato 

com a realidade. 

06.  Artrite: a inflamação das articulações consequente à repressão de sentimentos de 

hostilidade. 

07.  Autoinsegurança: a hesitação frente aos desafios existenciais da conscin reprimida. 

08.  Autorrepressão da afetividade: a negação da expressão natural da afetividade. 

09.  Autorrepressão energossomática: o encolhimento das energias; a ausência de for-

ça presencial. 

10.  Autorrepressão mentalsomática: a autodesorganização pensênica; a decidofobia;  

a confusão mental. 

11.  Autorrepressão psicossomática: a emoção reprimida; a irritação refreada; a ansie-

dade aparente; o silêncio velado; a dor moral; a raiva contida; a frustração; a mágoa. 

12.  Autorrepressão sexual: o controle da sexualidade; a ideia de pecado bloqueando  

o prazer. 

13.  Autorrepressão somática: a dor física; o desequilíbrio hormonal; a alergia; a asma; 

a gagueira; a retenção da urina; a prisão de ventre; a úlcera estomacal. 

14.  Autorrepressão verbal: a dificuldade de expressar o autoposicionamento. 

15.  Bifrontismo: a personalidade inautêntica reagindo de acordo com a ocasião. 

16.  Credulidade: a superstição influenciando as decisões; o autodesrespeito. 

17.  Despriorização da proéxis: o desvio da proéxis devido à dependência às drogas,  

à opinião pública ou aos seres considerados supremos; a melin; a melex. 

18.  Fanatismo: a idolatria; a beatice; a subjugação exagerada e deslocada; a penitência 

religiosa; o fascínio de grupo; o homem bomba; a mulher bomba; o suicídio grupal. 

19.  Impotência: a somatização das vivências vexaminosas, humilhantes, de ultraje e de 

vergonha. 

20.  Interprisão grupocármica: o conhecimento evolutivo não aplicado às interrelações; 

a omissão deficitária. 

21.  Medos: o medo do desconhecido após a dessoma difundido pelas religiões; a sabo-

tagem da automotivação; a pusilanimidade. 

22.  Menticídio: a subjugação às lavagens cerebrais. 

23.  Projeção não rememorada: a repressão das lembranças projetivas. 
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24.  Subjugabilidade: a coleira do ego; a robéxis; a obediência cega; a passividade apá-

tica; o controle sexual androssomático e ginossomático. 

25.  Tremores: o tremor involuntário no soma; o tique nervoso; o descontrole cerebelar. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

7 atitudes prescritas à superação das consequências da repressão: 

1.  Autexposição: realizar as autexposições de modo gradual. 

2.  Autoconhecimento: ajustar a autoimagem sem melindres; identificar os trafores, tra-

fares e trafais; utilizar técnicas conscienciológicas. 

3.  Autocrítica: enfrentar as auto e heteravaliações. 

4.  Coragem: desvendar as autocorrupções reprimidas. 

5.  Interassistência: sair do egocentrismo e desenvolver a empatia pelos outros. 

6.  Reeducação: compreender a necessidade de entrar em contato com os trafares 

pessoais para abrir espaço para a mudança. 

7.  Vontade: a autodisposição para iniciar empreendimentos e a autodeterminção para 

continuar. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito da repressão, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Aterrissagem  forçada:  Recexologia;  Nosográfico. 

03.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

04.  Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

06.  Coleira  do  ego:  Egologia;  Neutro. 

07.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

08.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Desrepressão  sexual:  Sexossomatologia;  Neutro. 

10.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Hibernação  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

13.  Síndrome  da  autossantificação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vítima  fraterna:  Pacifismologia;  Homeostático. 

 

A  SUPERAÇÃO  DO  EFEITO  DA  REPRESSÃO  REQUER  VI-
VÊNCIA  TEÁTICA  DA  AUTOPESQUISA  E  DA  AUTEXPOSI-
ÇÃO  DA  REALIDADE  INTRACONSCIENCIAL  PARA  CON-

QUISTAR  A  AUTENTICIDADE  E  A  PACIFICAÇÃO  ÍNTIMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a existência de autenganos, autocorrup-

ções e autorrepressões de padrões pensênicos? Analisa os autopadrões ou desvia-se deles focando 

nas atitudes alheias? 

 
Filmografia  Específica: 
 
1.  O Discurso do Rei. Título Original: The King's Speech. País: Reino Unido; & Austrália. Data: 2010. Du-

ração: 118 min. Gênero: Biografia; Drama; & História. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Dire-
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ção: Tom Hooper. Elenco: Colin Firth; Geoffrey Rush; Helena Bonham Carter; Derek Jacobi; Timothy Spall; Guy Pear-

ce; Michael Gambon; & Claire Bloom. Produção: Iain Canning; Emile Sherman; & Garet Unwin. Roteiro: David Sei-

dler. Fotografia: Danny Cohen. Música: Alexandre Desplat. Distribuidora: Paris Filmes. Outros dados: Oscar de Me-
lhor Direção; Melhor Filme; Melhor Ator e Melhor Roteiro Original (2011). Bafta Films Awards de Melhor Filme; Me-

lhor 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 gagueira. 

2.  Pleasantville - A Vida em Preto e Branco. Título Original: Pleasantville. País: EUA. Data: 1998. Dura-

ção: 124 min. Gênero: Fatasia. Idade (censura): anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção 

& Roteiro: Gary Ross. Elenco: Tobey Maguire; Jeff Daniels; Joan Allen; William H. Macy; J. T. Walsh; Reese Wither-

spoon; Paul Walker; Marley Shelton; Jane Kaczmarek; Jason Behr; Marc Blucas; Daniel Guilles; & Erick MacArthur. 
Produção: Gary Ross; John Kilik; Robert J. Degus; & Steven Soderbergh. Fotografia: John Lindley. Música: Randy 

Newman. Companhia: New Line Cinema Productions, Inc. Sinopse: Nos anos 90, David é jovem solitário e infeliz com  
a própria vida, foge da realidade assistindo "Pleasantville", seriado em preto e branco dos anos 50 onde tudo é agradável. 

Ocorre mudança brusca quando David e a irmã Jennifer são magicamente transportados para dentro da fictícia "Pleasant-

ville", ao apertarem o novo controle remoto da TV, tornando-se 2 personagens da série, influenciando as pessoas e propor-
cionando mudanças profundas na cidade. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel 

Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções; 11 
caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 

1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 25 in-

fografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Interna-
cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 115, 160, 187 e 203. 

2.  Hirigoyen, Marie-France; Assédio Moral: A Violência Perversa no Cotidiano (Le Harcèlement Moral); 

trad. Maria Helena Kühner; 222 p.; 12 caps.; 15 enus.; 1 microbiografia; 42 refs.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; Bertrand Brasil; 
Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 9 a 223. 

3.  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.; Ibrasa; São Paulo, SP; 1980; 
páginas 212 a 226. 

4.  Neves, Regina; Autossuperação da Timidez: Abordagem Conscienciológica; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 21 enus.; 1 minicurrículo; 15 refs.; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; pági-

nas 47 a 56. 

5.  Norwood, Robin; Mulheres que amam demais: Quando você continua a Desejar e Esperar que ele mude 

(Women who love too much); trad. Maria Clara De Biase; 320 p.; 11 caps.; 2 gráfs.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 9 refs.; 20,5 

x 13,5 cm; br.; Editora Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 158 a 164 e 198 a 202. 

6.  Ribeiro, Viviane Terres; Desrepressão Consciencial: Uma Abordagem Consciencioterápica; Artigo; Anais 
do I Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 1 E-mail; 12 enus.; 1 minicurrículo; 5 filmes; 

29 refs.; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 57 a 70. 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 836 a 839. 

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 430 a 440  
e 458 a 462. 

 

R. H. N. 
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E F E I T O    D A    V E R P O N  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito da verpon é a consequência direta, imediata, da autovivência ou 

exemplificação das verdades relativas de ponta por parte da conscin lúcida empenhada na recicla-

gem da própria evolução, eliminando definitivamente o bifrontismo, o murismo e as demagogias 

de toda natureza. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de deter-

minada causa”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo verdade deriva também do idioma Latim, 

veritas, “verdade; conformidade com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa provém 

igualmente do idioma Latim, relativus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta procede 

também do idioma Latim, puncta, “estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; en-

trar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. Surgiu igualmente no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Consequência da verpon. 2.  Resultado da verpon. 3.  Produto da ver-

pon. 4.  Efeito da autenticidade. 5.  Efeito do maior esforço. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito da verpon, efeito da verpon individual  

e efeito da verpon grupal são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito da mentiraria. 2.  Produto da mentiraria. 3.  Efeito do bifron-

tismo. 4.  Efeito da inautenticidade. 5.  Consequência da inverdade. 

Estrangeirismologia: a open mind; a glasnost; o Neopensenarium; o Verponarium;  

o Heuristicarium; o Serenarium; o encaixe de neopeça no puzzle autocognitivo sobre o Cosmos; 

os aftereffects cosmovisiológicos das neoverpons. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da parapercuciência evolutiva prioritária. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das verpons; o materpensene atrator de neover-

pons; a materpensenidade fertilizante das neoverpons; o lateropensene centrífugo; os reciclopen-

senes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a inclinação à verponogenia decorrente dos ge-

nopensenes intermissivos. 

 

Fatologia: a verdade relativa como sendo a realidade da vida por não existir, a rigor,  

a verdade absoluta; a verdade relativa de ponta como sendo a prioritária no momento evolutivo;  

a vivência da verdade, condição mais antipática e difícil, como sendo a opção mais vantajosa para 

a dinâmica da evolução da consciência; a inautenticidade, a mentiraria, o caradurismo e o bifron-

tismo como sendo condições patológicas da consciência geradas pela ausência de autocrítica, au-

toincorrupção, autodesassédio e autopriorização; a preferência da priorização dos desempenhos 

de acordo com a inteligência evolutiva (IE) pessoal; a vivência evoluída da existência realista 

consigo mesmo e com as realidades do Cosmos; a renúncia pessoal definitiva e irrevogável ao 

dogma, à pontificação, à doutrinação, à inculcação, à verdade absoluta e à persuasão; a omissuper 

da conscin autoconsciente quanto às tolices das inverdades do passado; o entendimento pessoal, 

paradoxalmente pacífico e dinâmico, das crises de crescimento evolutivo; a sábia preferência pelo 

saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) ao invés da busca incessante da celebridade intrafísica;  

a compreensão libertária do primarismo consciencial e assistencial das tarefas da consolação (ta-

con); o ato de saber renunciar às antigas segundas intenções; a renúncia cosmoética e racional  

à intenção orgulhosa de convencer restringindo-se à comunicabilidade dos fatos e dos exemplos 

pessoais; a busca pessoal das autexperimentações evolutivas conclusivas continuadas; as respos-
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tas não absolutas aos autoquestionamentos evolutivos; as repercussões intraconscienciais das re-

novações verponológicas; a quebra dos paradigmas obsoletos; o corte dos apriorismos reinciden-

tes; a renovação de mundividências; o incremento da autocompreensibilidade das realidades cós-

micas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a potencialização das autodefesas energéticas; a autabnegação dis-

creta, silenciosa, intrafísica e parapsíquica das práticas diárias, policármicas, da tenepes; a auto-

conscientização multidimensional (AM); a amparabilidade da função tarística; a Central Extrafí-

sica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a vivência do princípio da descrença. 

Codigologia: a implementação e qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); 

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da verdade relativa de ponta. 

Tecnologia: a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destruti-

va; a técnica do estoque regulador de ouvintes; o embasamento das técnicas de viver evolutiva-

mente. 

Voluntariologia: o agente voluntário da tares. 

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 grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos 

Verponólogos. 

Efeitologia: o efeito da verpon impactante na conscin evolutivamente predisposta;  

o efeito da verpon inoperante na conscin evolutivamente jejuna; o efeito da verpon abafado na 

conscin autocorrupta. 

Neossinapsologia: o reacesso às paraneossinapses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo de vigência da verpon; o ciclo pesquisístico perguntas-respostas-re-

flexões-conclusões-refutações; a captação do valor do ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Interaciologia: a interação onipresente fatos-parafatos. 

Crescendologia: o crescendo gescons-megagescons. 

Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinô-

mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito- 

-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original– 

–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio causas-

–concausas-efeitos; o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intra-

consciencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-auto-

desassédio; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / ver-

dade absoluta; o antagonismo conscin lúcida / boneco de ventríloquo; o antagonismo verpon 

vivenciada / verpon teórica; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na autaplicação das neoverpons. 

Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cogno-

filia; a verponofilia. 

Mitologia: a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos. 
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Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca; a mentalsomatoteca; 

a intelectoteca; a sincronoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Efeitologia; a Autodiscernimentologia;  

a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Autopriorologia; a Verponologia; a Au-

tocogniciologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 verus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens 

verponologus; o Homo sapiens verpunctor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens per-

quisitor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scien-

tificus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito da verpon individual = a criação e vivência do código pessoal de 

Cosmoética e de todas as consequências positivas daí advindas; efeito da verpon grupal = a cria-

ção e vivência do código grupal de Cosmoética e de todas as consequências positivas daí ad-

vindas. 

 

Culturologia: a teática da paracultura conscienciológica; a Multiculturologia da Holo-

maturologia Evolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

efeitos, produtos ou conquistas evolutivas imediatas derivadas da vida exemplificativa com  

o emprego das verdades relativas de ponta, ou verpons, para a conscin lúcida, homem ou mulher: 

01.  CI: a participação em Curso Intermissivo pré-ressomático. 

02.  Cosmoconsciência: a conquista da vivência máxima do parapsiquismo por meio da 

consciência cósmica. 

03.  Descrenciologia: a alforria pessoal das crendices, mitos e superstições seculares ao 

dar preferência às experiências pessoais diretas. 

04.  Desperticidade: a conquista da condição da desassedialidade permanente total. 
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05.  Libertação das lavagens subcerebrais: em particular a superação das inculcações 

das religiões, seitas, teologias, doutrinações e politicagens de todos os tipos. 

06.  Macrossoma: a obtenção da macrossomaticidade funcional no desempenho da auto-

proéxis. 

07.  Maxiproéxis: a participação direta, autoconsciente, nas programações existenciais 

do grupo evolutivo. 

08.  Minipeça autolúcida: o status de participante útil do Maximecanismo Multidimen-

sional Interassistencial. 

09.  Ofiex: o alcance ou conquista da oficina extrafísica, pessoal, funcionante. 

10.  Saída das interprisões grupocármicas: a libertação interconsciencial da consciên-

cia dos liames patológicos. 

11.  Tares: a consecução das tarefas assistenciais do esclarecimento interconsciencial. 

12.  Ultrapassagem da mesméxis: a eliminação das repetições de perdas existenciais 

continuadas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito da verpon, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Defesa  da  verpon:  Autopriorologia;  Homeostático. 

02.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

04.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

05.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

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. 

 

OS  EFEITOS  INDIVIDUAIS  E  GRUPAIS  DAS  VERDADES  

RELATIVAS  DE  PONTA  CONSTITUEM  A  MEGADINAMIZA-
ÇÃO  POTENCIALIZADORA  DA  EVOLUÇÃO  PARA  TODAS  
AS  CONSCIÊNCIAS  DO  GRUPO  EVOLUTIVO  EMPÁTICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente os efeitos sadios das verdades relativas de 

ponta na própria vida? Você vem incrementando as verpons nos autesforços evolutivos? 
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E F E I T O    D O    AU T A B S O L U T I S M O    C O S M O É T I C O  
( A U T O D E S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito do autabsolutismo cosmoético é o resultado autodissuasor gerado 

pela rigorosidade autevolutiva benigna (autoimperdoamento), manifesta na autosseveridade quan-

to às próprias reincidências errológicas banais e / ou sofisticadas, consolidando a autorrefratarie-

dade despertológica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de algu-

ma causa”. Surgiu no Século XIII. O primeiro elemento de composição auto deriva do idioma 

Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo absoluto procede do idioma Latim, absolutus, 

de absolvere, “independente; sem limites; sem restrições”. Apareceu no Século XIV. A palavra 

absolutismo surgiu no idioma Francês, no Século XIX. O vocábulo cosmos provém do idioma 

Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Apareceu em 1563. O segundo elemento 

de composição cosmo deriva também do idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no 

Século XIX. O termo ética procede do idioma Latim, ethica, “ética, moral natural; parte da Filo-

sofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Efeito da autorrigorosidade cosmoética. 2.  Repercussão do autabso-

lutismo cosmoético. 3.  Impacto da autoincomplacência cosmoética. 4.  Consequência do autorri-

gorismo cosmoético. 5.  Decorrência da autosseveridade cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito do autabsolutismo cosmoético, efeito ime-

diato do autabsolutismo cosmoético e efeito mediato do autabsolutismo cosmoético são neologis-

mos técnicos da Autodespertologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito da autoleniência. 2.  Repercussão da autopermissividade.  

3.  Resultância da autocondescendência. 4.  Consequência do autoperdoamento. 5.  Decorrência 

da autocorrupção. 

Estrangeirismologia: a autopercepção cosmoética do timing ideal para as renovações 

inadiáveis; o tour de force do autorrigor consciencial cosmoético aplicado; as consequências evo-

lutivas do mau hábito de laissez-faire; a qualificação do strong profile devido à cosmoeticidade 

do autabsolutismo; a adoção do let it be por motivos equivocados; o otimismo autolúcido varren-

do o clima íntimo vitimizatório de chagrin; a postura de indiferença evolutiva no je-m’en-foutis-

me anticosmoético; a leniência egoica no tempo de autopercepção ao avoir tort; a conexão inexo-

rável timeline-lifetime; a autopesquisa conscienciológica open doors; os resultados notórios da in-

tentio recta. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à agilização da holomaturescência na atual vida crítica. 

Megapensenologia. Eis 14 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autoim-

perdoamento: autabsolutismo aplicado. Paliativo não. Profilaxia. Autabsolutismo: antivitimiza-

ção cosmoética. Rigorosidade autolúcida compensa. Decisões pedem autorreflexão. Consequên-

cias sempre aparecem. Inexiste ato inócuo. A autopermissividade vicia. Autocorrupções geram 

atrasos. Agora é hora. Melhor enfrentar logo. Para que adiar? Antecipação evita arrependimen-

tos. Posso fazer melhor. 

Citaciologia: – Discipulus est prioris posterior dies (O dia ulterior é discípulo do an-

terior; Publius Syrius, 85–43 a.e.c.). 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em 

2 subtítulos: 

1.  “Autabsolutismo. A conduta do autabsolutismo cosmoético é mais comum a partir 

da terceira idade biológica, quando a conscin já superou fraquezas e desvios comuns da natureza 

humana em desenvolvimento”. 
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2.  “Tirania. Evoluir é alcançar a tirania do autabsolutismo cosmoético sobre nós mes-

mos”. 

 

Unidade: a unidade de medida do autabsolutismo cosmoético é a autodeterminação 

evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da obstinação evolutiva; o holopensene pessoal au-

torrenovador; os frutos da fôrma holopensênica da persistência; a autopensenidade paradireitoló-

gica; a autopensenização determinada; o materpensene interassistencial cosmoético incansável; os 

benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os liberopensenes; 

a liberopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a linearidade autopensênica; a auto-

pensenização auto e heterodesassediante; a rigorosidade autopensênica. 

 

Fatologia: o autabsolutismo cosmoético teático gerando autorreflexões sobre escolhas 

passadas e presentes; a inteligência evolutiva (IE) notória na adoção da autorrigorosidade cosmo-

ética; as repercussões do restringimento holossomático promovendo reincidências no porão cons-

ciencial; a permissividade na autoprocrastinação evolutiva crônica; os grupelhos e panelinhas co-

letivizando equívocos; os males do corporativismo cerceando autoposicionamentos e atrasando 

autorretratações; as implicações interprisionais dos amores errados; os mecanismos de defesa do 

ego (MDEs), individuais ou grupais; as sequelas multiexistenciais de opções imaturas; a amplia-

ção e cristalização da magnitude da erronia; as consequências salutares da projeção vexaminosa 

autolúcida; a reciclagem existencial (recéxis) da atual vida crítica, passando da hora; o autabsolu-

tismo quanto às cláusulas pétreas da auto e maxiproéxis; o autabsolutismo quanto à produção de 

gescons tarísticas; o autabsolutismo quanto ao detalhismo cosmoético; o autabsolutismo quanto  

à autoconduta paracientífica; o autabsolutismo quanto ao autajuste fino; o autabsolutismo quanto 

à Cosmoética Destrutiva; o autabsolutismo enquanto raiz do desasassombro evolutivo; o hetero-

perdoamento universal expandindo a autoconsciencialidade; o calculismo cosmoético aplicado  

à logística e às estratégias autevolutivas do autoimperdoamento; o alívio autevolutivo de constatar 

as múltiplas oportunidades de reparação de erros pregressos; o megaimpacto seriexológico da 

Cosmoética vivida; os frutos da abnegação autolúcida quanto aos compromissos intermissivos;  

a consecução positiva do autocompletismo existencial à vista; o saldo evolutivo crescente qualifi-

cado pelas recins cirúrgicas; a holanálise ininterrupta de consequências, elemento otimizador para 

o continuísmo seguro dos autesforços; as etapas da recomposição grupocármica autocurativa pelo 

encaminhamento das reconciliações; os resultados do heteroperdoamento reconciliatório consoli-

dando o estágio evolutivo da autolibertação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de 

acelerador do processo autevolutivo; os frutos autoparaperceptivos cotidianos da dedicação ao 

mapeamento da autossinalética energoparasíquica; o resultado da autodeterminação cosmoética 

quanto aos paradeveres e paradireitos proexológicos; as consequências do advento da Era Consci-

encial (1997), definindo o primado da autoconsciencialidade; o mau hábito da indisciplina multi-

vidas comprometendo resultados interassistenciais auto e maxiproexológicos; o autenfrentamento 

parapsíquico da reciclagem intraconsciencial (recin) inadiável; o impacto das autorretrocognições 

no grupo evolutivo; o senso de imortalidade permeando tudo; os comos e os porquês autosseri-

exológicos da conquista voliciológica javalínica, facilitadora do autabsolutismo; o veteranismo 

técnico conscienciológico formando a comissão de frente dos parafeitos cosmoéticos autosserie-

xológicos; a busca e desenvolvimento da autopercuciência multidimensional; a autorrenovação da 

mundividência cosmovisiológica decorrente do autabsolutismo; as autossuperações patrocinadas 

pelos amparadores extrafísicos pessoais e funcionais; a pararreserva técnica holomnemônica res-

gatando exemplos pregressos para evitar automimeses dispensáveis; as autorrenovações intra-

conscienciais parapsíquicas ininterruptas; a multidimensionalidade presente nas dobras, não ape-
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nas em sobras do cotidiano; a conquista valiosa da paraimunidade consciencial permanente pela 

vivência do autabsolutismo cosmoético; o autabsolutismo em tempos de aceleração das reurbani-

zações extrafísicas (reurbexes); a conexão permanente com as Centrais Extrafísicas pela vivência 

parapsíquica do moto-contínuo na ancoragem autorreciclogência; a autodocilidade parapsíquica 

veterana perante as equipexes pessoais e funcionais; a autopriorização da tenepes 24 horas reno-

vando os votos perenes de atuação interassistencial cosmoética multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo decisão-ação; o sinergismo razão-volição; o sinergismo 

intenção-execução; o sinergismo incorreção-reparação; o sinergismo ação-reação; o sinergismo 

cooperação-integração; o sinergismo implicação-repercussão. 

Principiologia: os princípios intermissivos invioláveis; o princípio da imparcialidade 

cosmoética; o princípio da descrença (PD); o princípio do brio multidimensional; o princípio da 

autoincorruptibilidade; o princípio da autodignidade cosmoética; o princípio da autocriticidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado; o código grupal de 

Cosmoética (CGC) teático; o código vigente; a insubmissão à anticosmoética dos códigos sociais 

e dos códigos profissionais; o código paradireitológico aplicado ao mérito do assistido; o codex 

subtilissimus pessoal; os códigos da autorreeeducação; o código do bem-viver multidimensional. 

Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria da antiofensividade; a teoria da mag-

nanimidade; a teoria da autobenignidade; a teoria do bifrontismo consciencial; a teoria da auto-

conduta paracientífica; a teoria do pensene. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica de mais  

1 ano de vida intrafísica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do uróboro introspecti-

vo; a técnica da egobiografia proexológica comparada; a técnica autopesquisística antonimoló-

gica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Holomnemo-

nicologia; o Colégio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisível da Autorganização; o Co-

légio Invisível da Pareducação; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Pararre-

urbanologia. 

Efeitologia: o efeito do autabsolutismo cosmoético; os efeitos do CPC introjetado; os 

efeitos do autoimperdoamento; os efeitos do heteroperdoamento; o efeito das renúncias autolú-

cidas; o efeito da antivitimização; o efeito da autonomia evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela autodisciplina; as neossinapses criadas 

pela autodeterminação; as neossinapses nascidas das autorretrocognições; as neossinapses ins-

piradas pela autabnegação; as neossinapses resultantes dos desassédios mentaissomáticos; as 

neossinapses frutos das autorrenúncias; as neossinapses extraídas das autocorreções. 

Ciclologia: o ciclo anticosmoético errático; o ciclo cosmoético da retratação; o ciclo 

proexológico da retribuição; o ciclo da quitação recompositiva; o ciclo da contribuição gescono-

gráfica; o ciclo da intercooperação maxiproéxica; o ciclo da agregação interassistencial. 

Enumerologia: a autadmissão; a autorreflexão; o solilóquio; o diálogo; a autopondera-

ção; a autorrenovação; a autorrevisão; a autorretificação. 

Binomiologia: o binômio valentia-valor; o binômio intrepidez-impavidez; o binômio 

Era Consciencial–Era das Consequências; o binômio automimese-reincidência; o binômio mes-

mice-pasmaceira; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio bravura-louçania. 

Interaciologia: a interação ousadia-audácia; a interação ânimo-energia; a interação 

heterindulgência-autoimperdoamento; a interação extrafisicalidade-intrafisicalidade; a interação 

ganhos secundários–efeitos colaterais; a interação autodesrepressão-autolibertação; a interação 

imperturbabilidade-desperticidade; a interação intenção-resultância. 
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Crescendologia: o crescendo psicografia-pangrafia; o crescendo do autodesassédio 

permanente total; o crescendo epicon-desperto; o crescendo generosidade-magnanimidade; 

o crescendo causa-efeito; o crescendo autabsolutismo-libertação; o crescendo planejado-rea-

lizado. 

Trinomiologia: o trinômio autodeterminação-autopersistência-autobstinação; o trinô-

mio autorreflexão-autossuperação-ação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio 

autenfrentamento-autencorajamento-alento; o trinômio altivez-denodo-desassombro; o trinômio 

intenção-vontade-organização; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa. 

Polinomiologia: o polinômio do arrojo evolutivo preciso-quero-posso-faço; o polinômio 

detecção-reconfiguração-neoação-autossuperação; o polinômio comedimento-parcimônia-mode-

ração-sobriedade; o polinômio monovisão-multivisão-mundividência-cosmovisão; o polinômio 

correção-precisão-exatidão-retidão; o polinômio palestra-artigo-verbete-curso-livro; o polinô-

mio objetivo-foco-mira-alvo-meta. 

Antagonismologia: o antagonismo coragem / esmorecimento; o antagonismo discrição 

/ indiscrição; o antagonismo transparênica / sigilo; o antagonismo audácia / tibiez; o antagonis-

mo franqueza / dissimulação; o antagonismo autabsolutismo / bifrontismo; o antagonismo clare-

za / obscuridade; o antagonismo determinação / teimosia. 

Paradoxologia: o paradoxo da tirania do autabsolutismo cosmoético; o paradoxo de 

a postura íntima soberana autabsolutista permear ações heterobenevolentes; o paradoxo da con-

duta autoditatorial liberatória aplicada à correção da erronia; o paradoxo da autorrigorosidade 

benigna; o paradoxo da autocompreensão inegoica; o paradoxo da autosseveridade dócil; o pa-

radoxo da autofirmeza flexível. 

Politicologia: a democracia; a parademocracia; a lucidocracia; a interassistenciocracia; 

a discernimentocracia; a conscienciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da reciprocidade; a lei da continuidade; a lei do autexemplarismo; a lei 

da perenidade afetiva; a lei do mérito autevolutivo; a lei do maior esforço autevolutivo aplicado; 

as leis de causação cosmoética. 

Filiologia: a autoconscienciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da procrastinação; a síndrome da leniência; a síndrome da 

ectopia afetiva (SEA); a síndrome do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); a síndrome do 

estrangeiro (SEST); a síndrome da neotenia; a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a egomania; a mania do acobertamento de erros. 

Holotecologia: a proexoteca; a autocognicioteca; a parapercepcioteca; a holomaturo-

teca; a multidimensioteca; a extrafisicoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca; a cosmoetico-

teca. 

Interdisciplinologia: a Autodespertologia; a Paradireitologia; a Autabolutismologia; 

Interassistenciologia; a Efeitologia; a Autopriorologia; a Tenepessologia; a Invexologia; a Autor-

recinologia; a Autoproexologia; a Maxiproexologia; a Parapasicotecologia; a Ofiexologia; a Au-

torrevezamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autabsolutista; a pessoa autodisciplinada; a conscin autopersis-

tente; a conscin autodeterminada; o indivíduo pusilânime; a consciex transmigrada; a personalida-

de autocrata; a conscin autolúcida; a pessoa autabnegada; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autoimperdoador; o evoluciente; o orientador evolutivo; o intermissi-

vista; o autor conscienciológico tarístico; o agente retrocognitor; o projecioterapeuta; o conscien-

cioterapeuta; o conscienciômetra; o inversor existencial; o reciclante existencial; o recinólogo;  

o tenepessista; o ofiexista; o autoproexista; o maxiproexista; o reeducador; o duplista; o intelec-

tual; o holomemorialista; o amparador intrafísico; o projetor consciente; a isca humana inconsci-

ente; o homem de ação; o evoluciólogo. 
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Femininologia: a autoimperdoadora; a evoluciente; a orientadora evolutiva; a intermissi-

vista; a autora conscienciológica tarística; a agente retrocognitora; a projecioterapeuta; a consci-

encioterapeuta; o conscienciômetra; a inversora existencial; a reciclante existencial; a recinóloga; 

a tenepessista; a ofiexista; a autoproexista; a maxiproexista; a reeducadora; a duplista; a intelectu-

al; a holomemorialista; a amparadora intrafísica; a projetora consciente; a mulher de ação; a evo-

lucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapi-

ens expeditus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

autoperquisitor; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens evolu-

tiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito imediato do autabsolutismo cosmoético = a abertura do espaço de 

manobras autoproexológicas a partir da recéxis; efeito mediato do autabsolutismo cosmoético  

= a abertura do espaço de manobras maxiproexológicas a partir da recin. 

 

Culturologia: a cultura da autopesquisa parapsíquica científica; a cultura da acelera-

ção da História Pessoal; a cultura recinológica; a cultura interassistenciológica; a cultura do 

autoimperdoamento; a cultura da inteligência evolutiva aplicada; a cultura autodespertológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito do autabsolutismo cosmoético, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

03.  Autolegislação  libertária:  Autoparadireitologia;  Homeostático. 

04.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

05.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

06.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

07.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

08.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Efeito  do  estado  vibracional: Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Fórmula  SEI:  Paradireitologia;  Homeostático. 

13.  Pré-Desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Reconciliação  autocurativa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

O  EFEITO  DO  AUTABSOLUTISMO  COSMOÉTICO  TORNA-SE  

PERCEPTÍVEL  PARA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  AUTO-
LÚCIDA,  ABONANDO  A  AUTODESPERTICIDADE,  A  PARTIR  

DA  EXPERIÊNCIA  DO  AUTOIMPERDOAMENTO  VETERANO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já adota a ousadia evolutiva do autabsolutismo 

cosmoético? Desde quando? Com quais resultados? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª edição Ma-

rina Thomaz; pref. 2ª edição Daniel Muniz; pref. 3ª edição Cristina Arakaki; pref. 4ª edição 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; 2014; páginas 197 a 212. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 644. 

3.  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 In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 38. 

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 150 e 1.630. 

 

M. L. B. 
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E F E I T O    D O    AU T A S S É D I O  
( A U T O D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito do autassédio é a consequência existencial da displicência da cons-

ciência incauta ao manter pensamentos automolestadores, capazes de provocar desequilíbrios no 

próprio holossoma. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo efeito provém do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de al-

guma causa”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, au-

tos, “eu mesmo; por si próprio”. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idi-

oma Latim, obsedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Sécu-

lo XIII. Surgiu no idioma Português em 1548. 

Sinonimologia: 1.  Resultado do autassédio. 2.  Repercussão do autassédio.   

Neologia. As 3 expressões compostas efeito do autassédio, efeito imediato do autassédio 

e efeito mediato do autassédio são neologismos técnicos da Autodesassediologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito do autodesassédio. 2.  Causa do autassédio. 

Estrangeirismologia: o mea culpa improdutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopensenologia Cosmoética. 

Coloquiologia: a consciência em modo avião, desligada das conexões com os demais, 

devido ao monopólio de cantilena autassediante; a autoblindagem doentia levando a conscin  

a passar despercebida pelos outros, reforçando sentimentos de rejeição e menos valia explicitados 

nos ditos ninguém olha para mim, ninguém se interessa por mim; a cara fechada; a cara de pou-

cos amigos; as caretas denunciando os solilóquios autassediados; o olhar vazio; o olhar perdido; 

a anulação do assistente incauto após o assediador pisar no calo e acionar o sequência de pensa-

mentos autassediadores. 

Ortopensatologia. Eis ortopensata relativa ao assunto: – “Autassédio. Quem não se res-

peita não é respeitado”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autovitimização; as repercussões patopensêni-

cas do autassédio; a autopensenização egocentrada; a cadeia de patopensenes autorrecriminatóri-

os; os batopensenes; a batopensenidade atormentadora; a predisposição às intrusões pensênicas 

doentias; a desconexão imediata de holopensenes homeostáticos; a sintonia com holopensenes de-

sestruturados e desestruturantes; a perda de tempo evolutivo com a autopensenidade infrutífera;  

o resultado da indisciplina pensênica. 

 

Fatologia: as repercussões intraconscienciais do autassédio; o malestar íntimo; a insegu-

rança; a irritação; a desorganização emocional; a irreflexão; a linguagem corporal denotando 

agressão ou autodefesa; a fragilização da autexpressão; a comunicação tíbia; a diminuição da for-

ça presencial; a inconsequência diante dos riscos de manter-se autassediado; o resultado do auto-

desrespeito. 

 

Parafatologia: a teática do estado vibracional (EV) profilático; as repercussões holosso-

máticas do autassédio; os bloqueios nos chacras; o desequilíbrio do energossoma; o corte do vín-

culo com as consciexes amparadoras; a ausência energética ou a geração de pertúrbios energéti-

cos; a interatuação com patoenergias de ambientes e consciências; o resultado do desleixo quanto 

às reverberações multidimensionais doentias dos autassédios.  
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autassediante emoção-irrazão; o sinergismo irrealista 

imaginação-ilogicidade-acriticismo. 

Principiologia: o princípio pessoal de não persistência no erro identificado; o princípio 

“se algo n o presta, n o adianta fazer maquilagem”; o princípio de ser preferível a dura reali-

dade à mais doce ilusão; o princípio da autonomia da vontade; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio da primazia das energias conscienciais (ECs) cosmoéticas; o princípio 

de o bem-estar ser conquista íntima intransferível. 

Tecnologia: a técnica da circulação fechada das energias (CFE); a técnica do EV; a téc-

nica da exteriorização de ortoenergias; a técnica de absorção de ortoenergias; a técnica da alte-

ração do bloco pensênico; a técnica de atuar no contrafluxo das ideações assediadoras; a técnica 

do autencapsulamento energético; a técnica da recin. 

Voluntariologia: o labor tarístico dos voluntários docentes da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Efeitologia: o efeito do autassédio. 

Neossinapsologia: a reedição de retrossinapses nosológicas impedindo a formação de 

neossinapses hígidas. 

Ciclologia: a imperícia no ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio. 

Interaciologia: a interação cabeça fechada–pensamento torto. 

Trinomiologia: o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio poder-prestígio-posição;  

o trinômio ciúme-inveja-competição; o trinômio estereótipos-preconceitos-apriorismoses; o tri-

nômio inflexibilidade-irracionalidade-imaturidade; o trinômio pessimismo-derrotismo-regressis-

mo; o trinômio egocentrismo-autocomplacência-autocorrupção. 

Polinomiologia: o polinômio autassediante distorções perceptivas–distorções paraper-

ceptivas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas. 

Antagonismologia: o antagonismo autassédio / autorrespeito. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do retorno patológico. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a fracassomania. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a trafaroteca; a psicossomatoteca; a patopensenoteca;  

a energossomatoteca; a parafenomenoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Despertologia; a Pensenologia; a Psicos-

somatologia; a Energossomatologia; a Parapatologia; a Autocriticologia; a Antivitimologia;  

a Cosmoeticologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autassediada; a isca humana lúcida; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o evoluciente; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; 

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evo-

lutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivi-

óloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a volun-

tária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens pathopense-

nicus; o Homo sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito imediato do autassédio = a mudança para pior do estado de humor; 

efeito mediato do autassédio = a obnubilação da autoconsciencialidade. 

 

Culturologia: a cultura do autodesassédio proposta pela Conscienciologia. 

 

Prejuízos. Nas pesquisas da Despertologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 

efeitos do autassédio:  

01.  Acidentes. A sintonização aos holopensenes patológicos predispõe a ocorrência de 

eventos adversos. 

02.  Autodesequilíbrio. O solilóquio autodepreciativo desarmoniza os pensamentos, os 

sentimentos e as energias pessoais. 

03.  Autorrepressão. A reação involuntária aos pensamentos de insegurança quanto às 

próprias possibilidades inibe a autexpressão e a abordagem assistencial em andamento. 

04.  Cantilena. A sequência de pensamentos automolestadores tende a tornar-se cíclica  

e repetitiva. 

05.  Carranca. A imersão em ideações autassediantes reflete na expressão facial e na 

postura corporal. 

06.  Desconfiança. O estresse íntimo derivado dos ataques autodirigidos produz insegu-

rança, capaz de acarretar pensamentos persecutórios e de desconfiança interpessoal. 

07.  Distorção. A interpretação deturpada de fatos e parafatos para corroborar com as au-

tocertezas propicia a conjugação equivocada de eventos, a generalização de ocorrências descone-

xas e o pensamento radicalizado em extremos. 

08.  Distração. O ciclo de patopensenes monopoliza o espaço mental e nega acesso aos 

estímulos intrafísicos e extrafísicos. 

09.  Dogmatismo. A criação e fortalecimento de convicções absolutas, autassediantes, 

impede a escuta de pontos de vista divergentes. 

10.  Emocionalismo. A desordenação dos pensamentos promove a exaltação de conteú-

dos emocionais e a ativação de retroafetos deslocados. 

11.  Heterassédio. A abertura à recepção de patoinfluências confirma e intensifica as pa-

toideações. 

12.  Hipercriticidade. A reprimenda acrítica em relação aos próprios atos cria autocul-

pas e autorrepressões deslocadas. 

13.  Inassistência. A perspectiva egocentrada coíbe o próprio potencial para assistir os 

demais.  

14.  Intoxicação. O pensamento doentio e o retorno nocivo das patoevocações causam 

incômodos e irritações. 

15.  Isolamento. O autencapsulamento patológico interrompe as interações com os cir-

cundantes intra e extrafísicos, mas pode paradoxalmente manter o jugo dos assediadores. 

16.  Obnubilação. A recorrência de patopensenes perturba o raciocínio e restringe a au-

tolucidez. 

17.  Poluição. A impregnação no ambiente de ECs desequilibradas piora o holopensene 

pessoal e local. 

18.  Trafarismo. A perspectiva pessimista e depreciativa de si contamina as apreciações 

dos outros. 

19.  Vitimização. A autodesvalorização transparece na energosfera e induz ações desres-

peitosas de terceiros dirigidas à conscin autassediada. 
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20.  Vulnerabilidade. A brecha do autassédio informa aos assediadores sobre o ponto 

fraco do assistente. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito do autassédio, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

05.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Cantilena  autassediante:  Autodesassediologia;  Nosográfico. 

07.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

10.  Gatilho  do  autassédio:  Autodesassediologia;  Nosográfico.  

11.  Generalização  autassediante:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

14.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Pensamento  dicotômico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  QUANTO  AO  EFEITO  TRAVÃO  

EVOLUTIVO  DO  AUTASSÉDIO  MOTIVA  A  CONSCIN  LÚCIDA  

A  PERSEVERAR  NOS  ESFORÇOS  PARA  A  IDENTIFICAÇÃO  

E  ELIMINAÇÃO  DOS  PENSAMENTOS  AUTOINJURIOSOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já elencou os prejuízos para a vida atual dos au-

tassédios? Quais providências tem sido tomadas para minorá-los? 
 

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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 
152. 

2.  Willians, Mark; & Penman, Danny; Atenção Plena, Mindfulness: Como encontrar a Paz em um Mundo 

Frenético (Mindfulness: a Practical Guide to finding Peace in a Frantic World); pref. Jon Kabat-Zinn; rev. Hermínia Tot-
ti; Jean Marcel Montassier; & Renata Dib; trad. Ivo Korytowski; 208 p.; 12 caps.; 3 citações; 38 enus.; 2 esquemas; 23  

x 16 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, 2015; página 33. 

 

A. L. 
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E F E I T O    D O    AU T O D E S A S S É D I O  
( A U T O D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito do autodesassédio é a consequência existencial da opção da cons-

ciência lúcida de empreender ações para a quebra de cadeia de ideações automolestadoras e para  

a sustentação de pensamentos cosmoéticos, capazes de blindar quanto aos heterassédios e predis-

por ao equilíbrio holossomático. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo efeito provém do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de al-

guma causa”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, au-

tós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “oposição; ne-

gação; falta”. O termo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, obsedi-

us ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu no idioma Italiano no Século XIII. Surgiu no 

idioma Português em 1548. 

Sinonimologia: 1.  Resultado do autodesassédio. 2.  Repercussão do autodesassédio.   

Neologia. As 3 expressões compostas efeito do autodesassédio, efeito imediato do auto-

desassédio e efeito mediato do autodesassédio são neologismos técnicos da Autodesassediologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito do autassédio. 2.  Causa do autodesassédio. 

Estrangeirismologia: o favorecimento à awareness evolutiva; a atmosfera íntima propí-

cia à open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopensenologia Cosmoética. 

Coloquiologia: o ato inteligente de não morder a isca das parainspirações baratrosféri-

cas; a condição cosmoética de não ficar vendido diante de abordagens assediadoras; a escolha 

evolutiva de levar a vida de modo leve e responsável. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoprioridade cosmoética; as repercussões or-

topensênicas do autodesassédio; os lucidopensenes; a inclinação à lucidopensenidade; a efetiva-

ção de reciclopensenes; a reciclopensenidade; os harmonopensenes; a construção da harmopense-

nidade; as consequências da visão crítica quanto ao próprio fluxo pensênico; o inventário dos ví-

cios da autopensenidade enquanto recurso profilático; a implantação e sustentação de holopense-

ne desassediado; o resultado dos procedimentos pessoais para impedir a proliferação de patopen-

senes e implantar a ortopensenidade.  

 

Fatologia: as repercussões intraconscienciais do autodesassédio; a predisposição à acal-

mia íntima; a suspensão das tensões intraconscienciais; a tranquilidade diante das autolimitações; 

o fim do martírio diante das imaturidades pessoais; a admissão de incompetências sem acomoda-

ções; a assunção do próprio nível evolutivo; as consequências da autovigilância quanto ao teor 

dos solilóquios; a identificação e corte das cantilenas autassediantes; o pronto desarme dos gati-

lhos do autassédio; a utilização prolífica dos gatilhos do autodesassédio; o resultado das ações de 

dignificação das abordagens a si próprio. 

 

Parafatologia: as repercussões holossomáticas do autodesassédio; a tendência à home-

ostasia holossomática; as consequências da hiperacuidade quanto às interferências extrafísicas na 

própria psicosfera; a atenção às sinaléticas energéticas e parapsíquicas; a pronta instalação do es-

tado vibracional (EV) profilático; a autocapacitação holossomática do assistente para o atendi-

mento eficaz a maior gama de patologias conscienciais; o resultado da prontidão das ações multi-

dimensionais preventivas e autodefensivas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo agudez dos sentidos somáticos–agudez dos atributos 

mentais–agudez das percepções extrassensoriais; o sinergismo intelectualidade cosmoética–pa-

rapsiquismo assistencial–comunicabilidade assertiva. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio pessoal de ser preferível  

a dura realidade à mais doce ilusão; o princípio pessoal de aproveitamento máximo do tempo 

evolutivo; o princípio “se n o é bom, n o adianta fazer maquilagem”; o princípio cosmoético 

“isso n o é para mim”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplaris-

mo pessoal (PEP). 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas do detalhismo e exaustividade aplicadas às pesquisas do autode-

sassédio; a técnica das 40 manobras bioenergéticas; a técnica do autencapsulamento energético; 

a técnica da autochecagem holossomática; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da 

Impactoterapia Cosmoética; a técnica da recin. 

Voluntariologia: o labor tarístico dos voluntários docentes da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsí-

quica; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Despertologia. 

Efeitologia: o efeito do autodesassédio; a autoconscientização quanto aos prejuízos evo-

lutivos dos efeitos do autassédio. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses homeostáticas. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: o binômio higiene holossomática–desintoxicação consciencial. 

Interaciologia: a interação apreço pela autolucidez–opção pelo autodesassédio. 

Trinomiologia: o trinômio gratidão-gentileza-heteroperdoamento. 

Polinomiologia: o polinômio bom ânimo–bom humor–bom-tom–juízo cosmoético. 

Antagonismologia: o antagonismo nitidez pensênica / confusão mental. 

Paradoxologia: o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da ação e reação; as leis da Fisiologia 

Humana; as leis da Parafisiologia; as leis da Holocarmologia; as leis da Cosmoeticologia; as 

leis da Evoluciologia. 

Filiologia: a neofilia; a bibliofilia; a parapsicofilia; a priorofilia; a coerenciofilia; a teati-

cofilia; a verbaciofilia. 

Holotecologia: as tecas em geral. 

Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Despertologia; a Pensenologia; a Ener-

gossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autocriticologia; a Homeostaticologia; a Antivitimolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; 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 intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; 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. 
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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 intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; 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 autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens atilator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens ener-

govibrator; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito imediato do autodesassédio = o relaxamento do holossoma; efeito 

mediato do autodesassédio = a expansão da autoconsciencialidade. 

 

Culturologia: a cultura da hiperacuidade multidimensional. 

 

Benefícios. Nas pesquisas da Despertologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 22 

efeitos do autodesassédio:  

01. Amparo. O holopensene pessoal desassediado facilita a afinização com as conscie-

xes amparadoras, favorecendo os paracontatos e as paraconexões sadias.  

02. Anticonflito. A minoração dos conflitos íntimos reflete em diminuição dos hetero-

conflitos. 

03. Autoconfiança. Os êxitos na superação de patoinfluenciações instauram a seguran-

ça no próprio gabarito para efetivar atuações proativas, resolutivas, destemidas e sem titubeios em 

momentos de crise.  

04. Autoconhecimento. A autanálise isenta de preconcepções autassediantes fornece 

elementos para a constatação realista das características e inclinações pessoais.  

05. Autodefesa. As ortoenergias imantadas na holosfera favorecem o autencapsulamen-

to sadio, quando necessário, para a manutenção da higidez holossomática. 

06. Autodesestigmatização. A autocrítica benigna permite a apreciação realista da pró-

pria personalidade e a consequente eliminação de juízos anacrônicos e lavagens cerebrais.  

07. Autodisponibilidade. O espaço mental liberado com o corte da cadeia de autassé-

dios aumenta o tempo disponível para focar na assistência aos outros. 

08. Bitanatose. A ordenação disciplinada dos pensamentos, aliada ao domínio do EV, 

predispõe a futura segunda dessoma homeostática na hora justa.  

09. Credibilidade. O resguardo do rendimento assistencial diante de patoenergias e ata-

ques assediadores, sem sucumbência aos autassédios paralisantes, constrói a confiança dos ampa-

radores funcionais no assistente. 

10. Desassim. A ortopensenidade coopera para a dissipação de patoenergias do energos-

soma, com desbloqueios e ativações de chacras, e o reestabelecimento da fluência energética. 

11. Força presencial. O autorrespeito impregnado nas energias conscienciais (ECs) 

emitidas induz ao heterorrespeito. 

12. Higienização. A holosfera equilibrada consegue atuar na limpeza e harmonização 

do ambiente de convivência, da psicosfera pessoal e de pessoas a quem aborda ou é abordado. 

13. Hiperacuidade. O cessar das autorrecriminações produz a acalmia íntima predispo-

nente à elevação da autolucidez. 

14. Intercompreensão. A comprovação das dificuldades do autodesassédio ensina a pa-

ciência, sem condescendência, para lidar fraternalmente consigo e com os demais.  

15. Neomundividência. A libertação de autorrepressões torna o raciocínio apto a cons-

trução de novas formas de enxergar contextos e encontrar soluções.  
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16. Omninteração. A redução da autodefensividade exacerbada propicia a realização 

de intercâmbios energéticos com objetos, ambientes, subumanos, conscins e consciexes.  

17. Ortoexemplificação. A consequência observável dos autodesassédios exitosos de-

monstra a factibilidade da higidez consciencial. 

18. Parapercepção. A quebra do monopólio da atenção nos dilemas íntimos possibilita  

a abertura aos estímulos externos e a decorrente vivência de parafenômenos. 

19. Produtividade. A ausência de sabotagem ao próprio trabalho amplia em quantidade 

e qualidade os frutos dos autesforços evolutivos. 

20. Profilaxia. A exercitação do autodesassédio implanta agilidade na identificação de 

fatores desequilibradores e na pronta recomposição holossomática. 

21. Recin. O autotratamento cosmoético efetiva a desdramatização dos autotrafares, 

permitindo reconhecê-los e empreender ações para minorá-los.  

22. Traforismo. A criação do hábito de realçar o melhor de si contribui para a perspec-

tiva positiva nos ajuizamentos sobre os demais. 

 

Investimentos. A autoconstatação das repercussões benéficas da condição de manter-se 

autodesassediado leva ao direcionamento dos autesforços rumo à autodesperticidade. Eis, em or-

dem alfabética, 2 investimentos primordiais aos interessados em aumentar o nível de autodesasse-

dialidade:  

1.  Domínio energossomático. A perícia na mobillização energética conduz à sustenta-

ção da ortopensenidade em qualquer ambiente, a qualquer momento, sem haver sucumbência às 

patoinfluências dos holopensenes de pessoas e ambientes. Sem controle das energias, fica fácil 

“ser engolido” pelos holopensenes patológicos e pelas assimilações antipáticas.  

2.  Ortopensenização. A implantação de modos de pensar, sentir e agir pautados na 

Cosmoética conduz à desconstrução de certezas autassediantes e a assunção de convicções evolu-

tivas. A ortopráxis concede autoridade moral à conscin assistente, necessária para o enfrenta-

mento de possíveis acusações e provocações de assediadores intra e extrafísicos.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito do autodesassédio, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

02.  Autoaprovação  cosmoética:  Autocriticologia;  Homeostático. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Desestigmatização  do  autoconceito:  Autodesassediologia;  Neutro. 

05.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Gatilho  do  autodesassédio:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

09.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático.  

10.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

11.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

12.  Pré-desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

13.  Recurso  pró-desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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CONSCIENTIZAR-SE  DO  EFEITO  PACIFICADOR  DOS  

AUTODESASSÉDIOS  TRAZ  A  MOTIVAÇÃO  PARA  CRIAR  

ESTRATÉGIAS  DE  SUSTENTAÇÃO  DOS  ORTOPENSENES,  
COM  O  INTUITO  DE  ALCANÇAR  A  AUTODESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já inventariou os benefícios para a vida atual dos 

autodesassédios? Quais providências têm sido tomadas para majorá-los? 

 

A. L. 
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E F E I T O    D O    E S T A D O    V I B R A C I O N A L  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito do estado vibracional (EV) é a consequência homeostática da con-

dição técnica de dinamização máxima das energias do holochacra, ou energossoma, por meio da 

impulsão da vontade e Parametodologia específica, a fim de manter a Paraprofilaxia na vivência 

cosmoética e evolutiva da consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de deter-

minada causa”. Apareceu no Século XIII. O termo estado deriva do idioma Latim, status, “modo 

de estar; posição; situação; condição”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo vibracional procede 

também do idioma Latim, vibrare, “vibrar; agitar”. A palavra vibrar apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Consequência do estado vibracional. 2.  Produto do estado vibra-

cional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo efeito: efei-

tarrão; megaefeito; miniefeito; paraefeito. 

Neologia. As duas expressões compostas efeito do estado vibracional imediato e efeito 

do estado vibracional mediato são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Ausência do estado vibracional. 2.  Ignorância quanto ao EV. 

Estrangeirismologia: o antagonismo yin / yang; o breakthrough bioenergético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às energias conscienciais (ECs) pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: as autodefesas existenciais. 

 

Parafatologia: o estado vibracional profilático; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos 

benéficos ulteriores ao EV; os banhos energéticos; as 40 manobras fundamentais com as ECs;  

a catarse energética; a abertura do caminho evolutivo; a desamarração energética; os chacras;  

o energossoma; o perdularismo evolutivo de quem não pratica o EV; a sinalética energética e pa-

rapsíquica pessoal; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a mobilização básica de energias 

(MBE); as ECs antipáticas; a soltura energossômica; a dimener; a catálise da força presencial pelo 

EV; o mentalsoma superaquecido pelo EV; a limpeza das ECs gravitantes; a capacidade autolim-

pante do EV evitando os bloqueios energéticos corticais; a autocentralização inteligente do inte-

resse no EV como megafoco; a autovigilância energética ininterrupta; a instalação das práticas da 

tenepes; a instalação da ofiex pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio da fartura das ECs; o princí-

pio do realismo energético; o princípio da descrença. 

Teoriologia: a teoria da indissociabilidade do pensene. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Efeitologia: o efeito do estado vibracional; o efeito halo do EV no holopensene pessoal 

e ambiental; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os efeitos 
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homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; os efeitos profiláticos do EV; 

os efeitos projeciológicos do EV. 

Binomiologia: o binômio consciência-EC; o binômio EV–sensitividade ectoplasta; o bi-

nômio efeito do EV–efeito Hulk. 

Interaciologia: a interação doação–recepção de energias conscienciais; a interação 

conscin interassistencial–Central Extrafísica de Energia (CEE). 

Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio causa-efeito-solução. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a energofilia. 

Fobiologia: a urifobia; a energofobia. 

Holotecologia: a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Bioenergética; a Extrafisicologia; a Para-

percepciologia; a Paratecnologia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapia; a Harmoniologia;  

a Sinergeticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado auto-

crítico; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 teleguia-

da autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens energossomaticus;  

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens energoexposi-

tor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito do estado vibracional imediato = as sensações instantâneas, ines-

condíveis, de melhoria do microuniverso consciencial da conscin patrocinadora do EV; efeito do 

estado vibracional mediato = as consequências ulteriores de melhoria do holopensene pessoal da 

conscin patrocinadora do EV. 
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Culturologia: a cultura parapsíquica; o abertismo cultural; a transculturalidade. 

 

Efeitos. O paracérebro se adapta ao soma feminino ou masculino a cada vida intrafísica 

da conscin. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 30 efeitos sadios do EV gerados pela impulsão 

da vontade inquebrantável de qualquer conscin motivada, inclusive você, leitor ou leitora: 

01.  Qualidade. Qualificação para melhor das próprias energias conscienciais, hoje. 

02.  Flexibilidade. Expansão da condição energética através de maior flexibilidade holo-

chacral. 

03.  Sinalética. Identificação habitual da sinalética energética, anímica e parapsíquica in-

dividual. 

04.  Autossuperação. Superação consciente das vivências intrafísicas dentro do nível 

troposférico. 

05.  Profilaxias. Acabamento das profilaxias e autodefesas energéticas, lúcidas e perma-

nentes. 

06.  Autocuroterapia. Autocura deliberada de bloqueios e descompensações energéticas 

diversas. 

07.  Evoluciologia. Saída intencional e breve da condição primária do porão cons-

ciencial. 

08.  Supercerebrologia. Libertação do emprego doentio e inconsciente do subcérebro 

abdominal. 

09.  Autopensenologia. Depuração gradativa das manifestações pelos autopensenes cos-

moéticos (enes). 

10.  Holopensenologia. Melhoria do holopensene no universo multidimensional de ener-

gias conscienciais. 

11.  Acoplamentologia. Instalação voluntária, quando necessário, do acoplamento áuri-

co terapêutico. 

12.  Assins. Desempenho das assimilações energéticas (assins), simpáticas, e voluntárias. 

13.  Clarividenciologia. Preparação metódica das clarividências faciais em nível evo-

luído e útil. 

14.  Desassins. Realização das desassimilações energéticas (desassins) e voluntárias. 

15.  Desassediologia. Minimização da assedialidade comum (os miniassédios incons-

cientes eventuais). 

16.  Iscagem. Condição de isca interconsciencial, assistencial, consciente, intra e extrafí-

sica. 

17.  Autodesestigmatização. Evitação de acidentes, estigmas parapsíquicos e macro-PK 

destrutiva. 

18.  Ciprienologia. Obtenção mais frequente de primeneres, conscientes, construtivas  

e bem-utilizadas. 

19.  Dimener. Exploração pessoal da dimensão energética (dimener), consciencial, 

inicial. 

20.  Sexossomatologia. Eliminação da necessidade doentia de seduções holochacrais ou 

sexochacrais. 

21.  Duplologia. Manutenção lúcida da blindagem energética da alcova (dupla evolu-

tiva). 

22.  Energosferologia. Visão mais acurada da aura orgástica, e até simultânea, do(a) 

parceiro(a). 

23.  Aura. Desenvolvimento técnico e sexual (homem) da visão / expansão da aura pe-

niana. 

24.  Holorgasmologia. Aperfeiçoamento dos holorgasmos pela impulsão da vontade  

e intencionalidade. 

25.  Projeciologia. Alcance do relaxe psicofisiológico e predisposições sadias às proje-

ções lúcidas. 

26.  Tenepessologia. Cumprimento disciplinado e diário da tenepes para o resto da vida. 
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27.  Ofiexologia. Assentamento e funcionamento da oficina extrafísica (ofiex). 

28.  Soltura. Positivação multidimensional da soltura sadia e enriquecedora do energos-

soma. 

29.  Terrestrialidade. Domínio mais lúcido da existência terrestre, intrafísica ou holo-

chacral (ECs). 

30.  Homeostaticologia. Sustentação permanente da homeostase do energossoma, a saú-

de bioenergética. 

 

Conscienciometrologia. Quais destes 30 efeitos positivos você já consegue produzir 

com a instalação do EV, exclusivamente pela força de impulsão da vontade inquebrantável 

pessoal? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito do estado vibracional, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

06.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Estado  vibracional:  Energossomatologia; Homeostático. 

10.  Impedimento  ao  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

12.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

NA  CONDIÇÃO  DE  CHAVE-MESTRA  DO  EQUILÍBRIO 
DA  CONSCIÊNCIA,  NESTA  DIMENSÃO,  É  IMPRATICÁ- 
VEL  CALCULAR  ACURADAMENTE  A  ABRANGÊNCIA  

MULTIDIMENSIONAL  DOS  EFEITOS  SADIOS  DO  EV. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebe, de modo racional, convicto, os efei-

tos benéficos do estado vibracional? Quais as vantagens do EV para você? 
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E F E I T O    D O    V E R B E T O R A D O  
( V E R B E T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito do verbetorado é a consequência existencial para a conscin, verbe-

tógrafo ou verbetógrafa, da elaboração, publicação e defesa de verbetes técnicos, sobre temáticas 

evolutivas, incluídos na Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo efeito provém do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de al-

guma causa”. Surgiu no Século XIII. O termo verbo vem do mesmo idioma Latim, verbum, “pala-

vra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufi-

xo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. 

Sinonimologia: 1.  Efeito verbetográfico. 2.  Resultado do verbetorado. 3.  Repercussão 

do verbetorado. 4.  Consequência da verbetografia. 5.  Efeito da autoinclusão verbetográfica. 

Neologia. As 5 expressões compostas efeito do verbetorado, efeito do verbetorado  

a curto prazo, efeito do verbetorado a médio prazo, efeito do verbetorado a longo prazo e efeito 

do verbetorado a longuíssimo prazo são neologismos técnicos da Verbetologia. 

Antonimologia: 1.  Causa da verbetografia. 2.  Efeito do autorado. 3.  Repercussão da 

megagescon publicada. 

Estrangeirismologia: o enriquecimento das autopesquisas com os feedbacks de reviso-

res, tertulianos e teletertulianos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Interassistenciologia Tarística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia; o holopensene pessoal da re-

educação consciencial; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os genopensenes; a genopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; a autopen-

senidade focada no esclarecimento consciencial; a conexão explícita ao holopensene consciencio-

lógico; a contribuição para o holopensene auto e heterodesassediador do Tertuliarium; o holopen-

sene da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Fatologia: as repercussões intra, inter e extraconscienciais da redação e defesa de verbe-

tes conscienciológicos; a participação autoral na tares tertuliana diária; a demonstração do nível 

de utilização dos aportes verbetográficos; a infraestrutura do Holociclo, Holoteca e Tertuliarium 

disponível ao autor; a consultoria técnica de equipes do Holociclo; a preceptoria verbetográfica 

gratuita; o proveito autevolutivo da oportunidade enciclopédica; o envolvimento pessoal com  

o Enciclopedismo Conscienciológico; a autoinclusão na cápsula do tempo cinemascópica; o pre-

paro do autorrevezamento multiexistencial; o uso dos registros históricos digitalizados enquanto 

senha holobiográfica; a Enciclopédia da Conscienciologia enquanto gruporrevezamento multi-

existencial; a contribuição com a autobagagem evolutiva singular para o corpus teático da Cons-

cienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o empenho holos-

somático para o entrosamento com os amparadores extrafísicos da verbetografia; o investimento 

no autoparapsiquismo para o aproveitamento do amparo extrafísico funcional; as influências ener-

géticas das evocações ao verbetógrafo derivadas dos conteúdos apresentados; o mitridatismo 

energético; o incremento da tara parapsíquica com o continuísmo verbetográfico; os resultados 

efetivos do verbetorado vislumbrados nas avaliações pós-dessomáticas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comunicativo coesão textual–didática expositiva; o si-

nergismo esclarecedor na elaboração de verbetes afins; o sinergismo energético entre verbetó-

grafos, tertulianos e teletertulianos; o sinergismo compreensivo nas reflexões verponológicas no 

holopensene do Tertuliarium; o sinergismo cognitivo nos debates tertuliários; o sinergismo inte-

lectivo no continuísmo redacional; a meta de promover em ressoma próxima o sinergismo retro-

mnemônico com a audiência das gravações do repertório verbetográfico pessoal. 

Principiologia: os princípios da estilística verbetográfica; os princípios da conformá-

tica conscienciológica; o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o princípio da pri-

mazia da tares; o princípio de evitação do estupro evolutivo; o princípio do exemplarismo pesso-

al (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo a autoqualificação ver-

betográfica; o código grupal de Cosmoética (CGC) na sustentação conjunta da qualidade dos 

eventos tertuliários. 

Teoriologia: o corpus teático da Conscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas da verbetografia; as técnicas da conscienciografia; a técnica da 

maternagem ideativa; a técnica da infopesquisa conscienciográfica; o resultado da aplicação das 

técnicas conscienciológicas; a observação pesquisística utilizando a técnica do sobrepairamento 

analítico; a argumentação fundamentada em técnicas desassediadoras. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório consci-

enciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológi-

co do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; as reflexões sobre as vivên-

cias no laboratório conscienciológico da vida cotidiana; a exposição cosmoética do labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos verbetógrafos; o Colégio Invisível dos verbetólo-

gos. 

Efeitologia: o efeito do verbetorado; os efeitos da defesa verbetográfica; os efeitos das 

ideias difundidas no verbete; os efeitos elucidativos da acabativa bem feita; os efeitos proexoló-

gicos da verbetografia; os efeitos da empatia com o verbetógrafo atraindo neotertulianos; os efei-

tos maxiproexológicos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses com a rotina verbetográfica. 

Ciclologia: o ciclo verbetográfico; o ciclo pensar-falar-escrever. 

Enumerologia: a intelecção exercitada; a criatividade acionada; a ideia pesquisada;  

a experiência raciocinada; a inspiração averiguada; a cognição disponibilizada; a conclusão expli-

citada; a consciencialidade materializada. 

Binomiologia: o binômio comunicação grafada–comunicação oral; o binômio texto- 

-preleção; o binômio louçania estilística–força presencial; o binômio correção gramatical–dic-

ção correta; o binômio ortografia-entonação; o binômio imagem-som; o binômio Grafoconsci-

enciologia-Histrionologia. 

Interaciologia: a interação com os amparadores extrafísicos de função; a interação com 

os revisores; a interação com os tertulianos; a interação com os teletertulianos; a interação com 

os paratertulianos; a interação com os verbetógrafos; a interação com os pré-verbetógrafos. 

Crescendologia: o crescendo na sedimentação teática de conteúdos conscienciológicos. 

Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer. 

Paradoxologia: o paradoxo do exímio orador negligenciando o empenho pelo confor na 

comunicação grafada. 

Politicologia: a política do autorado conscienciológico. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a tertuliofilia; a amparofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a comunicofilia; a in-

terassistenciofilia; a heterocriticofilia intelectual. 

Mitologia: o mito do dom sem esforço. 

Holotecologia: a lexicoteca; a biblioteca; a hemeroteca; a encicloteca; a comunicoteca;  

a didaticoteca; a presencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Verbetologia; a Verbetografia; a Tertuliologia; a Taristicologia; 

a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; Proexolo-

gia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a plateia tertuliana; a audiência teletertuliana; a paraplateia. 

 

Masculinologia: o verbetógrafo; o verbetólogo; o revisor verbetográfico. 

 

Femininologia: a verbetógrafa; a verbetóloga; a revisora verbetográfica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verberator; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo 

sapiens auctor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens conscientiologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito do verbetorado a curto prazo = o bem-estar ao término das defesas 

de verbete; efeito do verbetorado a médio prazo = o enriquecimento cognitivo com as apreciações 

realizadas por leitores e ouvintes sobre as temáticas debatidas; efeito do verbetorado a longo pra-

zo = o incremento da autoconfiança na capacidade na elaboração de neoconstructos; efeito do 

verbetorado a longuíssimo prazo = o favorecimento às retrocognições em ressoma futura no 

reencontro com textos e imagens pessoais da presente existência intrafísica. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura tertuliária; a cultura verbetográfi-

ca; a cultura do Enciclopedismo Conscienciológico. 

 

Ganhos. Sob a ótica da Verbetologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 ganhos 

autevolutivos passíveis de serem conquistados e / ou consolidados mediante a acumulação de au-

texperiências provenientes da dedicação constante e qualificada ao verbetorado: 

01.  Amparo conscienciográfico: a aprendizagem da escrita amparada intra e extrafisi-

camente mediante o contato com as equipes técnicas da verbetografia. 

02.  Autexposição desdramatizada: a tranquilidade na divulgação criteriosa de obser-

vações e vivências mediante a demanda por ganchos didáticos para a explicação de conceitos. 

03.  Autexpressão depurada: a melhora da fala, dicção e apresentação pessoal mediante 

o estudo da autexpressão nas gravações das tertúlias de verbetes pessoais. 

04.  Autoconfiança intelectual: o incremento da segurança na autoprodutividade men-

talsomática mediante as considerações heterocríticas recebidas. 

05.  Autodesassédio mentalsomático: a superação de travões da escrita mediante o su-

porte técnico, intra e extrafísico, ao enfrentamento do desafio da verbetografia. 

06.  Diagnóstico grafopensênico: a autavaliação sincera dos trafais intelectuais median-

te as achegas revisionais e cotejos entre os próprios verbetes e os demais. 

07.  Discurso desenvolto: o desembaraço na explanação oral mediante o treino de pron-

to atendimento aos questionamentos tertuliários e de diversificação nas respostas ao vivo. 

08.  Encantoamento cosmoético: a sustentação de recins mediante o compromisso assu-

mido em autoposicionamento tarístico (oral, gráfico e imagético) perante inúmeras testemunhas. 

09.  Enfoque cosmovisiológico: o alargamento da panorâmica sobre as realidades medi-

ante o hábito de nomear, esquadrinhar, entender, traduzir e expor neoaspectos da vida. 

10.  Erudição conscienciológica: a motivação para o estudo de textos da Conscienciolo-

gia mediante as requisições cognitivas para a elaboração de verbete pessoal. 
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11.  Hiperacuidade pesquisística: a agudização na detecção de nuances existenciais me-

diante o exercício de extração de recortes da realidade tornados temas verbetáveis. 

12.  Ideário testado: a checagem da logicidade, clareza, profundidade e veracidade dos 

autoconstructos mediante as interlocuções ideativas com revisores, tertulianos e teletertulianos. 

13.  Indício biográfico: a facilitação da futura lucidez retrocognitiva mediante a autoin-

serção planejada no acervo histórico filmográfico de tertúlias. 

14.  Neomundividência aplicada: o desenvolvimento de visão conscienciológica sobre  

o Cosmos mediante a concepção continuada de verbetes sob o paradigma consciencial. 

15.  Pensenização ordenada: a organização dos pensamentos mediante a prática de ma-

nutenção do foco ideativo favorecido pela estruturação dos verbetes. 

16.  Prole verbetográfica: a elaboração de neoverbetes, cursos e livros mediante o pros-

seguimento de pesquisas sobre conteúdos expostos em verbetes pessoais. 

17.  Redação aprimorada: o aperfeiçoamento da escrita mediante a requisição de abor-

dagem analítica, sintética, detalhista, exaustiva, técnica, racional, interdisciplinar e parapsíquica. 

18.  Rotina grafotécnica: a implantação da predileção por pesquisar, ponderar, redigir  

e publicar mediante a consecução regular de verbetes. 

19.  Tares otimizada: a construção de rapport assistencial com públicos diferenciados 

mediante a disponibilização ilimitada e gratuita das aulas tertuliárias na Internet. 

20.  Vínculo maxiproexológico: a vinculação concreta ao grupo evolutivo mediante  

a integração da produção intelectual pessoal à obra conscienciológica coletiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito do verbetorado, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  autoverbetográfico:  Lexicologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

06.  Cultura  tertuliana:  Tertuliologia;  Homeostático. 

07.  Década  tertuliana:  Tertuliologia;  Neutro. 

08.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

10.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

11.  Técnica  tertuliária:  Tertuliologia;  Homeostático. 

12.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

13.  Tertuliofilia:  Tertuliologia;  Neutro. 

14.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

OS  EFEITOS  DO  VERBETORADO  SÃO  VIVENCIADOS  PELO  

AUTOR  DEDICADO  À  AUTOQUALIFICAÇÃO  NO  CONFOR  

ENCICLOPÉDICO  E  NO  DEBATE  TARÍSTICO,  SENDO  

VALOROSO  TEMA  DE  PESQUISA  AUTEVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite os benefícios do verbetorado conscien-

ciológico? Há motivação para tal empreitada intelectual? 

A. L. 
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E F E I T O    E X T R A T E R R E S T R I O L Ó G I C O    AU T O P A C I F I C A D O R  
( E X T R A T E R R E S T R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito extraterrestriológico autopacificador é a consequência da intera-

ção parapsíquica cosmoética com a diversidade consciencial no Cosmos, interplanetária, protagoni-

zada pela conscin lúcida, autovivenciadora de reciclagens intraconscienciais profundas, especifi-

camente, quanto aos traços belicistas e egocêntricos do autotemperamento, promovendo reeduca-

ção ímpar da autopensenidade, autoconvivialidade e interconvivialidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O prefixo extra deriva também do idioma Latim, extra, “posi-

ção exterior; fora de”. A palavra terrestre procede igualmente do idioma Latim, terrestris, “que  

é do planeta Terra”. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra pacificação vem do idioma Latim, pacificatio, “acomodamento; pa-

zes; reconciliação; ação ou efeito de pacificar-se; restabelecimento da paz”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Repercussão extraterrestriológica autopacificadora. 2.  Consequência 

extraterrestriológica autapaziguadora. 3.  Resultado extraterrestriológico autopacifidador. 4.  Pro-

duto extraterrestriológico autotranquilizador. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito extraterrestriológico autopacificador, mini-

efeito extraterrestriológico autopacificador e maxiefeito extraterrestriológico autopacificador 

são neologismos técnicos da Extraterrestriologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito extraterrestriológico antipacificador. 2.  Consequência extra-

terrestriológica antievolutiva. 3.  Resultado extraterrestriológico anticosmoético. 4.  Repercussão 

extraterrestriológica desarmonizadora. 

Estrangeirismologia: o close encounter of the third kind cosmoético; a mind-expanding 

experience; o give up de ações belicistas; o upgrade consciencial; a big picture; o universalism 

extraterrestriológico; o inner peace; a cosmic vision; o background multidimensional; o evolutio-

nary understanding; o insight providencial; a postura sem parti pris; o modus vivendi redefinido; 

o new parameter. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência do autopacifismo vivenciado. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Extrater-

restriologia denota universalismo. Extraterrestriologia quebra paradigmas. Extraterrestriologia 

suscita neoverpons. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Extraterrestriologia; o holopensene pessoal da 

pacificação íntima; o holopensene pessoal do pacifismo; o holopensene pessoal da pacificidade 

multidimensional; os pacipensenes; a pacipensenidade; o holopensene pessoal da Cosmovisiolo-

gia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; 

a lucidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; 

os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade;  

os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a autoprofilaxia pensênica; 

a comparação cosmoética de pensenes; o contraste impactante entre o vanguardismo da Extra-

terrestriologia e a primitividade do holopensene planetário terrestre. 
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Fatologia: a repercussão autopacificadora do senso de sociabilidade interplanetária;  

a consequência da perda do medo acerca do desconhecido na pacificação íntima; as inseguranças 

e preconceitos cedendo lugar à Cosmovisiologia e ao Universalismo; a expansão de visão consci-

encial; a insignificância dos valores materiais mundanos; a desnecessidade dos apegos; as recicla-

gens do perfil belicista; o ato de abrir mão de posturas imaturas; a repaginação das metas proexo-

lógicas; a nova perspectiva do mundo; a megafraternidade vivenciada; a quebra de paradigmas ín-

timos; a pacificação intraconsciencial; a Cosmologia vivenciada; a tarefa do esclarecimento;  

a troca cultural intergalática; a autoconscientização quanto à cidadania cósmica multidimensional 

e interdimensional; a aplicação da Descrenciologia teática; o tratamento inadequado, não raro, be-

licista, dado pela mídia e pela indústria cinematográfica aos contatos extraterrestriológicos; as ne-

operspectivas cosmoéticas; a recin de impacto; as novas estruturas organizacionais de sociedade; 

as prioridades evolutivas; o desassédio dos preconceitos; o paradigma consciencial enquanto divi-

sor de água na temática da vida extraterrestre inteligente; o estabelecimento de novos patamares 

evolutivos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapercepção 

de energias sutis; o impacto serenizador do contato com civilizações extrafísicas mais avançadas; 

a repercussão apaziguadora do contato com seres extrafísicos benevolentes; o paracontato imedia-

to com extraterrestres; o contato extraterrestriológico paradidático; a abordagem direta de consci-

exes extraterrestres; a vivência da multidimensionalidade; o conscienciês; a vivência da Paradirei-

tologia; a aplicação da paradiplomacia; as comunexes avançadas; as Centrais Extrafísicas; a in-

terconectividade interdimensional pacífica das consciências no Cosmos; a reciclagem do padrão 

energético pessoal; a atuação extraterrestre na condição de amparador extrafisico; as parevidênci-

as incontornáveis de inteligências extraterrestres; os parafenômenos; a importância do extrapola-

cionismo parapsíquico; as projeções lúcidas autarrebatadoras de quaisquer dúvidas quanto à exis-

tência de vida extraterrestre inteligente; a projeção consciente assistida para experimentação de 

interfusão parafisiológica pela consciex alienígena; a exoprojeção com expansão consciencial;  

o acréscimo de cons por meio da visita interplanetária; o esbregue consciencial promovido pelas 

neoverpons adquiridas nas paravisitações interplanetárias; a autotransfigurabilidade do psicos-

soma pela aplicação da vontade pessoal; as abordagens diretas das consciexes alienígenas sobre 

microminoria lúcida dos terráqueos; os trabalhos interassistenciais de vanguarda da pré-mãe;  

a universalidade, a pluralidade e a multiplicidade dos mundos habitados; as excursões educativas 

projetivas em grupo a cidades, países, planetas e comunexes; a identidade extra; a Ficha Evoluti-

va Pessoal (FEP) resultante da convivialidade interdimensional cósmica; o Curso Intermissivo 

(CI) pré-ressomático com excursões a outras Galáxias; as paraneorrealidades. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Extraterrestriologia-autopacificação. 

Principiologia: o princípio evolutivo da megafraternidade; o princípio da vida consci-

encial semeada em bilhões de galáxias; o princípio da universalidade; o princípio da pacificação 

íntima; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da evolução das consciências; a vivência 

do princípio da descrença (PD). 

Codigologia: a ampliação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de 

fraternismo; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da existência de vida extraterrestre; a teoria do impacto gigante;  

a teoria da espiral evolutiva; a teoria das neoideias; a teoria do conscienciês. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; as técnicas de abordagem extrafísica; as técnicas 

profiláticas evitando os efeitos danosos; as técnicas conscienciológicas produzindo efeitos evolu-

tivos; a técnica da sociabilidade cosmoética; a técnica interassistencial da acareação cosmoéti-

ca; a técnica da desassedialidade direta; as técnicas paradiplomáticas; as paratecnologias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Cosmoconscientiarium; o laborató-

rio conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labo-
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ratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevolu-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

ética; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Co-

légio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da 

Paradiplomaciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito extraterrestriológico autopacificador; os efeitos transcendentes das 

parextrapolações sadias provenientes do contato extraterrestre; os efeitos da verdade relativa de 

ponta; o efeito do equilíbrio do Cosmos; o efeito halo das recins; o efeito mentalsomático; o efei-

to desassediador; o efeito trafarista; o efeito da abordagem; o efeito multidimensional; o efeito 

cosmoético; o efeito universalista; o efeito sutil; o efeito paradireitológico; o efeito da expansão 

de consciência. 

Neossinapsologia: as neossinapses compreendendo os contatos extraterrestriológicos; 

as paraneossinapses interagindo com as forças fundamentais do Cosmos; as neossinapses ven-

cendo o belicismo; as paraneossinapses apreendendo a coesão do Cosmos; as neossinapses en-

tendendo o equilíbrio das forças cósmicas. 

Ciclologia: o ciclo belicismo-recin-autodiscernimento-pacificação; o ciclo das neoidei-

as libertárias; o ciclo ideativo de verpons; o ciclo evolutivo ideias avançadas–mudança paradig-

mática. 

Enumerologia: o contato extraterrestriológico; a consequência da quebra de paradigma; 

o impacto da recin; a compreensão da autopacifição; a desenvoltura benévola; a diversidade inte-

rassistencial; o Universalismo teático. 

Binomiologia: o binômio contatos extraterrestriológicos–expansão pensênica; o binômio 

contatos extraterrestriológicos–ampliação de ideias; o binômio universalismo-cosmoética; o binô-

mio novos horizontes–novos patamares evolutivos; o binômio visão cósmica–recin; o binômio cau-

sa-efeito; o binômio pequenas mudanças–grandes efeitos; o binômio Paradireito-Paradever. 

Interaciologia: a interação Humanidade–Para-Humanidade; a interação dos contatos 

extraterrestriológicos; a interação efeito primário–efeito secundário; a interação neoverpon-re-

cin; a interação amparador-amparando; a interação intrafísico-extrafísico;a interação atos soci-

ais–atos parassociais; a interação microcosmos-macrocosmos. 

Crescendologia: o crescendo Ciência Convencional–Paraciência Conscienciológica;  

o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo aportes-retribuição; o crescendo dos resultados de-

sencadeados pelas ações pessoais; o crescendo percepção–parapercepção; o crescendo auto-

conscientização cósmica–autopacificação; o crescendo Multitraduciologia-Universalismologia; 

o crescendo na escala evolutiva das consciências; o crescendo paradigma convencional–para-

digma consciencial; o crescendo cultura geral–erudição profunda–parapolimatia cosmovisioló-

gica; o crescendo Pensenologia-Policonscienciologia (conscienciês); o crescendo autocognição- 

-heterocognição-cosmocognição. 

Trinomiologia: o trinômio autotemperamento-autopensenidade-autoconvivialidade. 

Polinomiologia: o polinômio Extraterrestriologia–Universalismo–Abertismo–Mudan-

cismo Intermissivo. 

Antagonismologia: o antagonismo revés / êxito; o antagonismo efeito colateral negati-

vo / efeito colateral positivo; o antagonismo prejuízo / ganho; o antagonismo belicismo / Cosmo-

ética; o antagonismo fracasso / sucesso; o antagonismo recebimento / retribuição; o antagonis-

mo egão / neoego universalista; o antagonismo padrão patológico / padrão sereno; o antagonis-

mo materialidade / paraperceptibilidade; o antagonismo interprisão grupocármica / ortorrelação 

transformadora; o antagonismo parextrapolacionismo baratrosférico / parextrapolacionismo ho-

meostático; o antagonismo holopensene baratrosférico / holopensene interlúdico; o antagonismo 

hostilidade / cordialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos; o paradoxo maior interferência externa–maior pacificidade íntima. 

Politicologia: a cosmocracia; a assistenciocracia. 
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Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; as paraleis cósmicas. 

Filiologia: a cosmofilia; a cosmovisiofilia. 

Fobiologia: a extraterrestriofobia; a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a profilaxia da síndrome do ignorantismo 

evolutivo; a síndrome do materialismo; a síndrome do trancamento consciencial. 

Mitologia: o mito de o extraterrestre sempre possuir intenções não benignas; o mito da 

solidão; o mito dos deuses astronautas. 

Holotecologia: a experimentoteca; a consciencioteca; a cognoteca; a grafopensenoteca; 

a ciencioteca; a parapsicoteca; a pacificoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Extraterrestriologia; a Multidimensiologia; a Autexperimentolo-

gia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Cosmoconscienciologia; a Paradireitologia; a Pense-

nologia; a Multiculturologia; a Paracosmovisiologia; a Universalismologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a consciência extraterrestre; a conscin projetada; a conscin exoproje-

tora lúcida; a conscin universalista; o ser cósmico. 

 

Masculinologia: o parapercepciologista; o projetor consciente; o pesquisador; o acopla-

mentista; 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 ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem abduzido; o universalista; o cosmoeticista. 

 

Femininologia: a parapercepciologista; a projetora consciente; a pesquisadora; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; 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 ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher abduzida; a universalista; a cosmoeticista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmicus; o Homo sapiens planetarius; o Homo sapiens 

multidimensionalis; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo 

sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parexcursor;  

o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens convivens; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniefeito extraterrestriológico autopacificador = a ampla repercussão 

com reciclagem intraconsciencial autoconviviológica; maxiefeito extraterrestriológico autopacifi-

cador = a ampla repercussão com reciclagem intraconsciencial interconviviológica. 

 

Culturologia: a cultura espacial; a cultura da Cosmonáutica; a cultura extraterrestre;  

a Multiculturologia da Cosmovisiologia; a cultura da megafraternidade; a cultura da Cosmopen-

senologia; a cultura aeroespacial; a cultura ufológica; a cultura metafísica; a cultura das viagens 

interplanetárias; a cultura da ficção científica; a cultura da intercompreensão. 
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Indícios. Segundo a Pesquisologia, há reciclagens existenciais representando verdadei-

ras convalescenças para a conscin, podendo ser efeito do contato extraterrestriológico autopacifi-

cador. 

 

Pesquisologia. Conforme a Experimentologia, eis, por exemplo, 6 consequências bási-

cas, listadas em ordem alfabética indicando condições conscienciais de acalmia íntima específicas 

quanto ao efeito extraterrestriológico autopacificador: 

1.  Abertura consciencial: o abandono de preconceitos. 

2.  Convicção íntima: a certeza de não estarmos sós. 

3.  Neoparadigma: a mudança de paradigma intraconsciencial. 

4.  Neorrealidade: as ações cosmoéticas qualificando a díade causa-efeito. 

5.  Reciclagens evolutivas: as recins e recéxis de toda ordem. 

6.  Serenidade: a repercussão do efeito autopacificador. 

 

Tarefa. Sob o enfoque da Autexperimentologia, o efeito autopacificador extraterrestrio-

lógico está dentre os mais elevados resultados dos quais podemos vivenciar, a fim de concretizar  

a assistência intraconsciencial. 

Padrões. Concernente à Extrafisicologia, o extraterrestre decide quando e onde irá abor-

dar diretamente a consciência-alvo e quais as metodologias empregadas para tornar a experiência 

positiva, a fim de efetuar com êxito e competência o contato pretendido atuando dentro dos pa-

drões universais da Cosmoeticologia. 

 

Abordagem. Sob o enfoque da Homeostaticologia, a abordagem extraterrestriológica po-

de ser classificada em duas categorias básicas: 

1.  Cosmoética. Efetivada com interação sadia, paradidática, pró-evolutiva e interas-

sistencial. 

2.  Anticosmoética. Realizada para suprir interesses parciais, a exemplo da abdução de 

humanos para experimentos laboratoriais. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 

temas relacionados para as abordagens iniciais da conscin, homem ou mulher, no desenvolvimen-

to das parapesquisas extraterrestriológicas: 

01.  Autexperimentação. 

02.  Centrais Extrafísicas. 

03.  Conscienciês. 

04.  Cosmoconsciência. 

05.  Cosmoética. 

06.  Evolução. 

07.  Holofilosofia. 

08.  Holomnemônica. 

09.  Homeostática. 

10.  Multidimensionalidade. 

11.  Paracérebro. 

12.  Parapercepção. 

13.  Serenismo. 

14.  Universalismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito extraterrestriológico autopacificador, indicados 
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para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Autoconscientização  cosmológica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

05.  Conceito  cósmico:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Cosmonauta:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Extrafisicalidade:  Multidimensiologia;  Neutro. 

11.  Extraterrestriofobia:  Extraterrestriologia;  Nosográfico. 

12.  Parabdução:  Extraterrestriologia;  Neutro. 

13.  Paramomento  impactante:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Parextrapolacionismo:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

O  EFEITO  EXTRATERRESTRIOLÓGICO  AUTOPACIFICADOR  

EXPLICITA  A  MAGNITUDE  EVOLUTIVA  DAS  AUTOVIVÊNCI-
AS  PARAPSÍQUICAS  LÚCIDAS  DA  EXTRATERRESTRIOLO-
GIA,  ACELERANDO  A  AUTEVOLUÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade de mudança de para-

digma a partir do contato com seres extraterrestres? Quais esforços vem empregando a fim de vi-

venciar o efeito extraterrestriológico autopacificador? 
 

Bibliografia  Específica: 
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Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-

Dezembro, 2011; páginas 546 a 566. 
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 ceno-
grafias; 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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ginas 445, 850 e 960. 

 

S. T. H. 
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E F E I T O    F Ê N I X  
( RE C I C L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito fênix é a analogia metafórica denotando a capacidade de reabilita-

ção da conscin, homem ou mulher, após grave crise existencial reposicionando-se em condição 

evolutiva mais avançada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O termo fênix procede do mesmo idioma Latim, phoenix, “ave 

fabulosa”, e este do idioma Grego, phoiniks, “púrpura; palmeira”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Ato de ressurgir das cinzas. 2.  Crescendo queda–soerguimento evo-

lutivo. 3.  Autossuperação existencial. 

Neologia. As duas expressões compostas efeito fênix básico e efeito fênix avançado são 

nelogismos técnicos da Reciclologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito Hulk. 2.  Estagnação existencial. 3.  Trafarismo existencial.  

4.  Síndrome do herói. 

Estrangeirismologia: o lema autopesquisístico GO hard or GO home; a condição de 

ressurgir des cendres. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autenfrentamento evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das reciclagens intraconscienciais; o holopensene 

pessoal de cobaiagem multidimensional; o pensene influenciando diretamente no ambiente; o ho-

lopensene grupal quanto às responsabilidades assistenciais. 

 

Fatologia: a capacidade de reabilitação das crises existenciais; a emersão do fundo do 

poço existencial; o dedo na ferida consciencial; a autossuperação das adversidades existenciais; 

as reciclagens intraconscienciais; a dedicação pró-evolutiva; a valorização do Curso Intermissivo 

(CI); a qualificação assistencial; a priorização evolutiva; a naturalidade quanto às escolhas evolu-

tivas; o megafoco na programação existencial; o tempo certo de se autanalisar; a desmistificação 

da autopesquisa; a prioridade na escrita; o bloco de notas; o notebook; a vida humana na Terra en-

quanto oportunidade evolutiva; as reciclagens pessoais servindo de exemplo para as reciclagens 

grupais; a convivência com as demais consciências enquanto otimizador da autopesquisa; os me-

canismos de defesa do ego (MDEs) enquanto fuga dos problemas; os altos e baixos dos atletas de 

alta performance; a opinião externa enquanto direcionadora das decisões internas; as aparências 

enquanto distanciadoras de si mesmo; as drogas lícitas ou ilícitas servindo de fuga da realidade 

pessoal; os autenfrentamentos das crises pessoais promovendo as viragens evolutivas; a mudança 

de patamar evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção vexa-

minosa enquanto potencializadora da mudança de patamar evolutivo; a condição de conscin-co-

baia multidimensional; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os acidentes de percurso en-

quanto sinalizadores das reciclagens a serem feitas; as demandas de energias conscienciais direci-

onadas para solução dos problemas; o destemor em assistir às consciexes patológicas; a responsa-

bilidade ectoplasta; a capacitação para assistir com maturidade às consciexes; os parapsicodramas 

auxiliando nas reciclagens de consciexes paracomatosas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-heteropesquisa. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença 

(PD) enquanto otimizador da autopesquisa; o princípio evolutivo de ser sempre tempo de mudar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) colocando em prática as recicla-

gens obtidas; o código grupal de Cosmoética (CGC) enquanto bússola evolutiva. 

Teoriologia: a teoria do alívio intraconsciencial promovido pela autexposição cosmoéti-

ca lúcida gerando auto e heterodesassédio; a teoria de a consciência mais madura ajudar a me-

nos madura; a teoria de servir de senha para os colegas do Curso Intermissivo; a importância do 

1% de teoria e 99% de prática.  

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; 

a técnica do autenfrentamento; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica do dedo na 

ferida; a técnica de nenhum dia sem linha; a técnica de 50 vezes mais. 

Voluntariologia: o voluntário exemplarista; o voluntário cobaia; o voluntário abridor 

de caminhos; o voluntário epicentro consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o la-

boratório da docência conscienciológica; o laboratório conscienciológico da conscin-cobaia;  

o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Proéxis. 

Efeitologia: o efeito fênix; o efeito da mudança de patamar; o efeito do posicionamento 

pessoal enquanto redirecionador da rota evolutiva; o efeito do exemplarismo cosmoético; o efei-

to do acoplamento energético com o amparador; o efeito do exemplarismo pessoal servindo de 

chave para os assistidos; o efeito dos resgates extrafísicos; o efeito de “sair de cima do muro”. 

Neossinapsologia: a substituição das retrossinapses trafaristas por neossinapses trafo-

ristas; a aquisição de neossinapses pesquisísticas. 

Ciclologia: o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo assistente-assistido; o ciclo autopesqui-

sa–liberdade consciencial; o ciclo sementeira-colheita. 

Enumerologia: o fundo do poço despertando para a autorreciclagem; o dedo na ferida 

incentivando a autorreciclagem; o soco na cara estimulando a autorreciclagem; a fratura expos-

ta impulsionando a autorreciclagem; o ressurgimento evolutivo estabilizando a autorreciclagem;  

a paracicatriz assentando a autorreciclagem; a gescon consolidando a autorreciclagem. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocobaia-heterocobaia; 

o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio reflexão-irreflexão; o binômio autassédio-autode-

sassédio; o binômio egão-orgulho travando a reciclagem pessoal; o binômio conflito-solução. 

Interaciologia: a interação patológica consolação-interprisão; a interação homeostáti-

ca esclarecimento–liberdade consciencial; a interação área de conflito–necessidade de auten-

frentamento; a interação ganha-ganha; a interação autodesassedialidade-heterodesassedialida-

de; a interação autorreeducação evolutiva–autonomia consciencial; a interação memória física–

–holomemória; a interação cair-ressurgir. 

Crescendologia: o crescendo artigo-verbete; o crescendo preparação-concretização;  

a escolha pelo crescendo recolhimento íntimo–serenidade íntima; o crescendo crise-crescimento; 

o crescendo crise existencial–alavancagem evolutiva; o crescendo sofrimento patológico–profila-

xia autevolutiva; o crescendo escondimento-autexposição.  

Trinomiologia: o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio au-

topesquisa-qualificação-autoconfiança; o trinômio consolar-acoplar-esclarecer. 

Polinomiologia: o polinômio-vontade-intenção-decisão-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo fazer média / sinceridade assistencial; o antagonis-

mo contorno / autenfrentamento; o antagonismo força presencial / ausência energética; o anta-

gonismo apego / desapego; o antagonismo guru / amparador; o antagonismo conscin-cobaia 

consciente / conscin-cobaia inconsciente; o antagonismo autexposição lúcida / histrionismo in-

fantil; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo exemplos  

a imitar / exemplos a evitar. 
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Paradoxologia: o paradoxo de as crises servirem enquanto redirecionadoras de proé-

xis; o paradoxo de as reciclagens pessoais servirem de auxílio para as reciclagens grupais; o pa-

radoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de a minipeça auxiliar ao maxi-

mecanismo. 

Politicologia: a discernimentocracia; a democracia; a proexocracia; a culturocracia;  

a conscienciocracia; a meritocracia; a autopesquisocracia; a exemplocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autopesquisa pessoal. 

Filiologia: a experimentofilia; a exemplofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia; a proe-

xofilia; a intermissiofilia; a pensenofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a neofobia; a clarividenciofobia; a decidofobia; a xenofobia;  

a fraternofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Narciso; a síndrome da apriorismose; a síndrome do he-

rói; a síndrome de Messias. 

Mitologia: o mito de a fênix ressurgir das cinzas. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a assistencio-

teca; a comunicoteca; a autopesquisoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Reciclologia; a Assistenciologia; a Exeperimentologia; a Desso-

matologia; a Autocoerenciologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Gru-

pocarmologia; a Bioenergeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin cobaia; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o exemplarista; o projetor consciente; o dessomatologista; o epicon lú-

cido; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o maxidissidente ideológico; o duplista;  

o duplólogo; o intermissivista; o conviviólogo; o comunicólogo; o proexista; o proexólogo; o ver-

betólogo; o verbetógrafo; o neologista; o reciclante existencial; o autopesquisador autocobaia;  

o informador evolutivo; o informador vanguardista; o pesquisador; o tocador de obras; o homem 

de ação. 

 

Femininologia: a exemplarista; a projetora consciente; a dessomatologista; a epicon lú-

cida; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a maxidissidente ideológica; a duplista;  

a duplóloga; a intermissivista; a convivióloga; a comunicóloga; a proexista; a proexóloga; a ver-

betóloga; a verbetógrafa; a neologista; a reciclante existencial; a autopesquisadora autocobaia;  

a informadora evolutiva; a informadora vanguardista; a pesquisadora; a tocadora de obras; a mu-

lher de ação.  

 

Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens holopen-

senicus; o Homo sapiens desopressor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito fênix básico = a capacidade de a conscin ressurgir das cinzas su-

perando as crises existenciais servindo de exemplo para as demais consciências; efeito fênix avan-

çado = a capacidade de a conscin ressurgir das cinzas superando as crises existenciais produzin-

do gescons autorrevezamentológicas.  

 

Culturologia: a cultura das reciclagens pessoais potencializando a evolução grupal. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito fênix, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  Resiliência-Exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Contragolpe  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Crescendo  evolutivo:  Crescendologia;  Homeostático. 

06.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

07.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

13.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Soerguimento  ortoexemplificador:  Autovoliciologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  EFEITO  FÊNIX  SERVE  COMO  PROPULSOR  EVOLUTIVO  

PARA  A  CONSCIÊNCIA  DISPOSTA  A  AUTENFRENTAR- 
-SE  DE  MANEIRA  LÚCIDA  OTIMIZANDO  A  CAPACIDADE  

ASSISTENCIAL  EXEMPLIFICADORA  E  GESCONOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a capacidade de ressurgir das cinzas? 

Por quantas crises existenciais já passou? Qual o proveito obtido? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Takimoto, Nário; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential 

Health Meeting; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 

refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 11 a 28. 

 

G. L. W. 
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E F E I T O    G O O G L E  
( E F E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito google é a consequência ou resultado advindo do uso continuado 

da Internet para pesquisa, estudo, trabalho, comunicação, prestação de serviços ou entretenimen-

to, sobre os processos cerebrais, cognitivos e comportamentais da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de deter-

minada causa”. Apareceu no Século XIII. O termo do idioma Inglês google é adaptação de goo-

gol, termo matemático para o número representado pelo dígito 1 seguido de 100 dígitos 0. Surgiu 

em 1997. 

Sinonimologia: 1.  Efeito da Web. 2.  Reflexo do uso da Internet. 3.  Efeito da Tecnolo-

gia da Informação. 4.  Resultado da interação humano-computador (IHC). 5.  Efeito da Era Di-

gital. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito google homeostático, efeito google neutro  

e efeito google patológico são neologismos técnicos da Efeitologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito do analfabetismo digital. 2.  Efeito do ciberceticismo. 3.  Era 

Pré-Internet. 4.  Efeito da exclusão digital. 5.  Acessibilidade digital. 6.  Resultado da Sociedade 

da Informação. 7.  Efeito da Intranet. 

Estrangeirismologia: o googling; o googling off; o googlewhack; o E-mail; o chat;  

o hackerspace; a prática do crowdsourcing; o bitcoin; a matéria buzzworthy; o egosurfing;  

o selfie; o sexting; o grooming; o phishing; o phablet; a abreviatura srsly (seriously); o fear of 

missing out (FOMO); a digital detox. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Infocomunicologia útil. 

Coloquiologia: o ato de ganhar o mundo sem sair do lugar; o surfar na Web; o bombar 

na Internet; o twitar; o curtir do Facebook; o kra; o bjo; o vc; o pq; o tbm; o caiu na rede  

é peixe. 

Citaciologia. Eis 4 citações pertinentes ao tema: – O meio é a mensagem (Marshall Mc- 

-Luhan, 1911–1980). As dúvidas se debilitam frente à certeza do meio (David Thomson, 1941–). 

Eu temo o dia em que a Tecnologia ultrapasse nossa interação humana, e o mundo terá uma ge-

ração de idiotas (Albert Einstein, 1879–1955). Somos oprimidos por eles, nossos olhos doem com 

a leitura, nossos dedos com o virar as páginas (Robert Burton, 1577–1640). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Infocomunicologia; o holopensene da pesquisa 

generalista; os ectopensenes; a ectopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os jocopen-

senes; a jocopensenidade; os ludopensenes; a ludopensenidade; os mnemopensenes; a mnemo-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os picno-

pensenes; a picnopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os pseudopensenes; a pseu-

dopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os 

xenopensenes; a xenopensenidade. 

 

Fatologia: o surgimento da Google Inc ao final dos anos 1990, mudando e ampliando os 

rumos da Internet, a partir da criação da ferramenta de pesquisa Google; a habilidade para aces-

sar, adaptar e criar conhecimento usando as ferramentas digitais; o ato de saber onde encontrar in-

formações eliminando a necessidade de armazená-las; os mecanismos de busca agilizando a troca 

de informação; o garimpo superficial do conteúdo relevante substituindo a lenta escavação do sig-

nificado; o ato de encontrar agulha no palheiro; a mineração de dados desenvolvendo a atenção; 
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a capacidade de buscar respostas para qualquer assunto; a necessidade de se manter informado;  

a pergunta ao “doutor” Google; a dependência da Tecnologia; o solucionismo tecnológico; o su-

posto uso da Tecnologia para consertar todos os problemas mundiais; a Era da Fartura da infor-

mação; a navegação no oceano de informações; a estrutura de comunicação da net permitindo  

a interligação em rede dos bancos de dados mundiais; o Google coletando e concentrando infor-

mações e ideias antes espalhadas pelo mundo; a capacidade de escanear toneladas de informação 

na Web; o modo praticamente instantâneo da net coletar e distribuir informação; a escola digital; 

a net tornando-se essencial para o trabalho, escola ou vida social; a infoproéxis; os insights; o mo-

vimento perpétuo da mente; a terceirização da memória através da memória auxiliar fornecida pe-

la Internet; o branco na memória; a memória dividida; a preferência pelo mínimo esforço; as con-

sequências cognitivas mais profundas da net; o cérebro humano tornando-se mais eficiente na 

busca de informação, mas ao mesmo tempo tendo diminuído a capacidade de refletir e concentrar; 

os cérebros velhos aprendendo truques novos; o internetês provocando mudanças na ortografia  

e na escrita; a substituição de ferramentas especializadas por meio polivalente de comunicação; os 

maus hábitos intelectuais da consciência; a influência da Tecnologia no relacionamento das pes-

soas; o incentivo ao consumismo; a informalidade da comunicação digital levando ao estreita-

mento da expressividade e da perda da eloquência; o impacto na saúde pelo uso abusivo das tec-

nologias da informação e comunicação; as alterações posturais e os riscos futuros dos usuários 

com longa jornada em frente ao computador; a geração fast onde tudo tem de acontecer rápido  

e pronto para o consumo imediato; o mundo delivery onde as relações são descartáveis; as solu-

ções imediatas e a falta de espaço para a espera e o amadurecimento; a plataforma das redes soci-

ais permitindo rápida mobilização e troca de informações; as manifestações dos black blocs;  

o rolezinho levando grupos de jovens da periferia aos shopping centers em busca de suposto la-

zer; o tempo gasto nas redes sociais fazendo comparações; o fakebook; a possibilidade de exibir 

online personalidade diferente, em maior ou menor grau, da habitual na experiência cotidiana;  

o tribunal Facebook. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os campos energéticos interdimensionais; os padrões energéticos 

dos sites da net; o assédio interconsciencial facilitado pela influência do holopensene extrafísico 

desfavorável dos sites acessados; o paraatalho para a Baratrosfera; a assim; a desassim; o acesso 

às Centrais Extrafísicas superando o acesso à Internet. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pesquisa-aprendizado; o sinergismo memória individu-

al–memória combinada; o sinergismo pesquisa útil–serendipitia; o sinergismo nosográfico trans-

ferência-terceirização-fuga; o sinergismo patológico timidez–insegurança–Internet–mundo segu-

ro e confortável; o sinergismo Internet–realidade virtual–fonte inesgotável de estímulos. 

Principiologia: o princípio mens sana in corpore sano; o princípio popular expresso na 

máxima “as aparências enganam”; o princípio da descrença (PD); o princípio da cooperação na 

comunicação humana. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na utilização sadia da In-

ternet; o respeito ao código grupal de Cosmoética (CGC) nas redes sociais; o código de etiqueta 

na Internet (netiqueta). 

Teoriologia: a teoria na prática; a teoria da comunicabilidade moderna; a teoria da ro-

béxis; a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria dos 6 graus de separação 

aplicada às redes sociais. 

Tecnologia: a técnica da leitura rápida associada à técnica das anotações; a técnica do 

detalhismo; a técnica da classificação das informações; a Tecnologia da informação auxiliando  

a recuperação de dados; a técnica da oscilação longitudinal voluntária de energias (OLVE). 
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Voluntariologia: a equipe de voluntários infocomunicólogos do Holociclo; o voluntari-

ado a distância; o uso do E-mail por psicólogos voluntários da Pontifícia Universidade Católica 

(PUC) de São Paulo na orientação de dependentes da Internet. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da autorganização; o la-

boratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico do Curso Inter-

missivo; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da 

Paradireitologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio Invisível da Paratec-

nologia. 

Efeitologia: o efeito google; o efeito google transformando a Internet em memória auxi-

liar; o efeito da redução da memória; o efeito da melhora nas habilidades de procura; o efeito da 

dependência da Internet; o efeito Streisand; o efeito manada potencializado pela rápida difusão 

da informação na Internet. 

Neossinapsologia: as neossinapses das neoaquisições cognitivas através da pesquisa  

e uso da Internet. 

Ciclologia: o ciclo uso-efeito-dependência; o ciclo colheita da informação–divulgação 

da informação; o ciclo pesquisa-autavaliação; o ciclo pesquisa-ponderação-escrita-debate; o ci-

clo jogos online–fantasia virtual–autismo social–abandono; o ciclo função intelectual em desu-

so–plasticidade cerebral–reciclagem de neurônios e sinapses–geração de novas conexões para 

outros trabalhos mais prementes; o ciclo mnemônico seleção-retenção-recuperação. 

Enumerologia: a acessibilidade; a interatividade; a dispersividade; a massividade de in-

formações; a privacidade em risco; a responsabilidade no uso; a busca pela visibilidade. 

Binomiologia: o binômio pesquisa-fonte; o binômio pesquisa-leitura; o binômio curiosi-

dade-pesquisa; o binômio neoverpon–impermanência do texto eletrônico; o binômio admiração- 

-discordância; o binômio autismo social–imersão digital; o binômio memória-cognição; o binô-

mio imagística-mnemônica. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–memória auxiliar; a interação raciocí-

nio-memória; a interação selecionar-cortar-colar; a interação Internet-ansiedade-voracidade;  

a interação endereço IP–pegada digital. 

Crescendologia: o crescendo dado-informação-conhecimento; o crescendo curiosidade-

-pesquisa-conhecimento; o crescendo pesquisar-conhecer-ensinar; o crescendo impulso-pensa-

mento-ação; o crescendo paradigma eletronótico–neoparadigma consciencial; o crescendo Tec-

nologia digital–bagulho digital–disseminação de assédios. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-achado-fundamentação; o trinômio palavra-chave–

–pesquisa–resultado; o trinômio quantidade de informação–tempo para consulta–atenção dedi-

cada; o trinômio proteção da nova geração digital–banalização dos riscos–benefícios da Tecno-

logia superestimados; o trinômio anonimato-conveniência-fuga; o trinômio anonimato–ausência 

de comunicação verbal–distanciamento físico; o trinômio bibliotecas–templos do saber–conteú-

dos a serem garimpados; o trinômio leitura impressa–leitura em tela–intensificação das experi-

ências. 

Polinomiologia: o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática– 

–escrita técnica; o polinômio rearranjar-associar-agregar-partilhar; o polinômio circuitos-cone-

xões-inputs-programação-resultado; o polinômio pesquisa na Internet–quantidade de informação 

disponível–tempo para consulta limitado–seleção dos resultados com qualidade. 

Antagonismologia: o antagonismo leitura profunda / leitura superficial; o antagonismo 

menor esforço / pesquisa detalhada; o antagonismo rememoração / esquecimento; o antagonismo 

concentração mental / dispersão consciencial; o antagonismo biblioteca pessoal / biblioteca vir-

tual; o antagonismo nerd / luddita; o antagonismo incêndio virtual / princípio da descrença. 

Paradoxologia: o paradoxo de a Internet aproximar quem está longe e afastar quem es-

tá perto; o paradoxo de a Internet unir pessoas quando essas desejam ficar isoladas da convivên-

cia pessoal; o paradoxo de a Tecnologia em excesso afetar a produtividade; o paradoxo de o au-

mento da inclusão social ocorrer em nítido descompasso com o processo de educação formal;  
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o paradoxo de a Internet ser fonte de bem enorme, mas também com potencial devastador para  

o mal. 

Politicologia: a anarquia; a democracia. 

Legislogia: a lei de Acesso à Informação; a lei do menor esforço; a proposta do Marco 

Civil da Internet (Ano-base: 2013); a impossibilidade das leis humanas limitarem o consumo de 

incalculável soma de conteúdo digital; a lei Cinderela ou Shutdown Law, proibindo os adolescen-

tes sul coreanos de jogar videogames durante a madrugada. 

Filiologia: a neofilia; a computaciofilia; a ciberneticofilia; a cienciofilia; a tecnofilia;  

a paratecnofilia; a pesquisofilia; a mnemofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia; a leiturofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a tecnofobia; a logizomecanofobia; a comunicofobia; a sociofo-

bia; a fronemofobia; a leiturofobia; a logofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome de abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome da hipersensibilidade a eletrônicos; a síndrome do transtorno da dependência 

da Internet; a síndrome do excesso de informação; a síndrome do mundo moderno; a síndrome de 

burnout; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da memória autobiográfica superde-

senvolvida, ou hipertimesia; a síndrome do olho seco; a síndrome da lesão por esforço repetitivo 

(LER); a síndrome do narcisismo. 

Maniologia: a facilidade de difusão das manias na Internet; a mania de não usar antiví-

rus; a mania de não fazer backup; a mania de usar senha única; a mania de entrar no Facebook 

para se manter conectado; os tiques tecnológicos; a mania de olhar os E-mails a todo instante;  

a mania de limpar a lixeira virtual. 

Mitologia: o mito do cérebro multitarefa; o mito da Internet não regulada; o mito de  

a informação digital eliminar os livros; o mito de todos usarem a Internet; o mito da mídia inde-

pendente; o mito de ser anônimo na Internet; o mito de “se caiu na rede é gratuito”. 

Holotecologia: a comunicoteca; a imageticoteca; a idiotismoteca; a infoteca; a tecnote-

ca; a pesquisoteca; a Holoteca; a biblioteca virtual. 

Interdisciplinologia: a Efeitologia; a Infocomunicologia; a Pesquisologia; a Paratecno-

logia; a Assediologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Conviviologia; a Intrafisi-

cologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin destra com os 2 braços direitos; a conscin canhota com os 

2 braços esquerdos; a conscin geek. 

 

Masculinologia: o internauta; o nerd; o mergulhador no oceano de informação; o nativo 

digital; o imigrante digital; o internauta curioso; o comunicólogo; o infocomunicólogo; o caçador-

-coletor nas matas de dados da Web; o conscienciólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o voluntá-

rio; o verbetógrafo; o verbetólogo; o escritor; o pesquisador; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o epicon lúcido; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o excluído 

digital. 

 

Femininologia: a internauta; a nerd; a mergulhadora no oceano de informação; a nativa 

digital; a imigrante digital; a internauta curiosa; a comunicóloga; a infocomunicóloga; a caçadora- 

-coletora nas matas de dados da Web; a consciencióloga; a tertuliana; a teletertuliana; a voluntá-

ria; a verbetógrafa; a verbetóloga; a escritora; a pesquisadora; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a epicon lúcida; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a excluída 

digital. 

 

Hominologia: o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 
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communicator; o Homo sapiens electronoticus; o Homo sapiens informaticus; o Homo sapiens 

technophobicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito google homeostático = a criação de texto cosmoético evolutivo in-

terassistencial pelo uso parcimonioso e coadjutor de ferramentas de pesquisa da Internet; efeito 

google neutro = o entretenimento através do uso da Internet; efeito google patológico = o proble-

ma de saúde mental advindo do excesso no uso, falta de controle e posterior adicção à Internet. 

 

Culturologia: a cultura do compartilhamento; a cultura do consumo; a cultura da parti-

cipação; a cultura da desinformação; a cibercultura; a cultura digital; a cultura das redes soci-

ais; a cultura do holofote; a cultura da Internet; a cultura da Tecnologia; a cultura da Paratecno-

logia. 

 

Curiosologia. O bater de 1 tambor na África subsaariana podia ser ouvido à distância de 

aproximadamente 10 quilômetros. Transmitidas de vilarejo em vilarejo, as mensagens podiam 

percorrer mais de 150 quilômetros em questão de 1 hora. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Infocomunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 19 

tipos de atividades, soluções ou serviços realizados através da Internet, seguidos de exemplos 

(Ano-base: 2013): 

01.  Acesso remoto: TeamViewer; LogMeIn. 

02.  Armazenamento: DropBox; Google Drive; iCloud; SkyDrive. 

03.  Áudio: rádio online; podcasts. 

04.  Biblioteca virtual: Portal Domínio Público; Biblioteca Virtual Universal; Biblioteca 

Digital Mundial. 

05.  Big data: Google; Amazon.com; Fedex. 

06.  Blogues: Infotares; Conselho dos 500; IAC Portugal. 

07.  Conscienciologia: Colégios Invisíveis; Tertúlias Conscienciológicas; Amigos da En-

ciclopédia; Holoserver; Comunicons; ICGE; TVCompléxis. 

08.  Ensino: Khanacademy; Unespaberta; Veduca; e-unicamp; edX; e-Aulas USP. 

09.  Grupo de discussão: Newsgroups. 

10.  Infoassédio: violação dos direitos autorais; preconceito; cyberbullying; hackerismo; 

lavagem de dinheiro através do bitcoin; pornografia; pedofilia; phishing; sexting. 

11.  Intercomunicação: Chat; E-mail; Skype; WhatsApp. 

12.  Jogos: Candy Crush. 

13.  Localização: Google Maps; Waze. 

14.  Máquina virtual: Amazon Web Services; Linode; Locaweb; UOL DIVEO. 

15.  Pesquisa: Bing; Google; YAHOO. 

16.  Rede social: Facebook; Instagram; Twiter; LinkedIn; Orkut. 

17.  Serviço: HomeBanking; portal de serviços municipal, estadual e federal. 

18.  Venda online: ingressos; músicas; passagens; produtos. 

19.  Vídeo: Televisão (TV) digital; YouTube; Netflix; Crackle. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

9 tipos de efeitos, homeostáticos ou nosográficos, decorrentes do uso da Internet: 

1.  Aprendizado: prejuízo para a leitura; distração; divisão e problemas de atenção; di-

minuição do rendimento escolar; prejuízo para a cognição; hiperatividade; prejuízo ou incentivo 

para a criatividade e inventividade; aceleração do desenvolvimento; aumento da velocidade men-

tal, capacidade de processar informações com rapidez. 
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2.  Cerebral: funções mentais responsáveis pelo suporte ao pensamento calmo e linear 

dando lugar às funções de auxilio à localização, categorização e verificação de grandes porções 

de informação. 

3.  Comportamental: isolamento e outros problemas sociais; reforço do autismo; agres-

sividade; comportamento antissocial; indução de atitude machista; intimidação; indução ao con-

sumismo; cyberslacking. 

4.  Habilidade cognitiva: fortalecimento da coordenação mão-olho, da resposta reflexa 

e do processamento de sinais visuais. 

5.  Saúde mental: timidez; depressão; dessensibilização afetiva; irritação; falta ou exces-

so de sono; medo; confusão de fantasia com realidade; tecnoestresse. 

6.  Sexo: pornografia; pedofilia; aumento da exposição sexual; sexting; revenge porn. 

7.  Somático: excesso de peso e obesidade; sedentarismo; problemas na postura, audição 

ou visão. 

8.  Vício: incentivo do uso de álcool, cigarro e outras drogas; adicção a jogos virtuais. 

9.  Violência: indução da mentalidade de mundo violento onde a violência não gera con-

sequências. 

 

Teste. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 8 atitudes ou 

posturas pessoais indicativas de dependência da Internet, quando 5 ou mais são identificadas: 

1.  Excesso. Manter preocupação excessiva com a Internet. 

2.  Insatisfação. Precisar aumentar o tempo de conexão para manter a mesma satisfação. 

3.  Descontrole. Exibir esforços repetidos para diminuir o tempo de uso da Internet. 

4.  Irritação. Apresentar irritabilidade e / ou depressão. 

5.  Reatividade. Apresentar labilidade emocional quando o uso da Internet é restringido. 

6.  Tempo. Permanecer mais tempo conectado além do programado. 

7.  Risco. Ter o trabalho, as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo. 

8.  Mentira. Mentir aos outros a respeito da quantidade de horas de conexão à Internet. 

 

Terapeuticologia. A desintoxicação digital desconectando completamente os usuários 

dos equipamentos tecnológicos; o Grupo de Dependência Tecnológica do Programa de Transtor-

nos do Controle dos Impulsos (PRO-AMITI) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). 

 

Profilaxia. Eis, na ordem funcional, 7 providências capazes de organizar o uso da Tec-

nologia: 

1.  Controle do tempo: verificar mensagens e redes sociais no máximo 3 vezes ao dia. 

2.  Sair da frente da tela: deixar de usar o computador e realizar outras atividades. 

3.  Baixar o consumo: fazer o download de ferramentas realmente úteis. 

4.  Superar a ansiedade: resistir à ânsia de navegar o tempo todo. 

5.  Assumir o comando: concentrar na realização de atividades sem a interrupção de re-

des sociais, E-mails e navegação em sites. 

6.  Fazer 1 coisa de cada vez: o cérebro humano acaba destinando pouca energia às ta-

refas quando mais de 1 coisa é realizada ao mesmo tempo. 

7.  Melhora dos relacionamentos interpessoais: reforçar o contato e convívio com fa-

mília, colegas e amigos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito google, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 
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02.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

03.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

07.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Hábito  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Hackerismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Infocomunicação  dispersiva:  Infocomunicologia;  Nosográfico. 

11.  Inteligência  artificial:  Tecnologia;  Neutro. 

12.  Mídia  baratrosférica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

13.  Reeducação  postural  global:  Holossomatologia;  Neutro. 

14.  Sociofilia  evolutiva:  Sociologia;  Neutro. 

15.  Tecnologia  da  Informação  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;   

Neutro. 

 

A  INTERNET  ENQUANTO  FERRAMENTA  INTELECTUAL   
É  COMPONENTE  IMPORTANTE  E  INDISPENSÁVEL.  CABE  

AO  INTERMISSIVISTA  USÁ-LA  DE  MANEIRA  RACIONAL,  
MANTENDO  O  FOCO  EVOLUTIVO  E  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, usa a Internet como forma de ampliar a cultura  

e o conhecimento? Utiliza com o propósito evolutivo e interassistencial? Sabe a hora de parar? 
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E F E I T O    I N T E R M I S S I V O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito intermissivo é a demonstração prática, através de resultados evolu-

tivos alcançados nesta dimensão intrafísica, dos benefícios advindos da participação em Curso 

Intermissivo (CI) pré-ressomático, capaz de gerar bem-estar acima da média planetária, senso de 

produtividade pessoal, sensação de alinhamento à proéxis e motivar as consciências a obter novas 

conquistas evolutivas para serem aceitas em Cursos Intermissivos mais avançados, alavancando 

assim a autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 

2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão provém do mesmo idioma Latim, missio, missionis, 

“ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar 

ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Consequência intermissiva. 02.  Repercussão intermissiva otimiza-

dora. 03.  Prática do CI. 04.  Objetivo do CI. 05.  Execução das ideias do CI. 06.  Fruto do CI.  

07.  Resultado do CI. 08.  Reflexo do CI. 09.  Derivante do CI. 10.  Decorrência intermissiva. 

Neologia: As 5 expressões compostas efeito intermissivo, efeito intermissivo latente re-

cente, efeito intermissivo aparente recente, efeito intermissivo latente maduro e efeito intermissi-

vo manifesto maduro são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Pseudonimologia. Para os intermissivistas ressomados, o nome intrafísico pode ser me-

ro pseudônimo adotado pela imposição das circunstâncias, quando a identidade extra é estampada 

nas incursões extrafísicas temporárias através das projeções lúcidas. 

Antonimologia: 1.  Causa intermissiva. 2.  Efeito extrafísico. 3.  Reflexo do intrafísico, 

Estrangeirismologia: o background do Curso Intermissivo; os flashbacks do Curso 

Intermissivo; o aftereffect; o butterfly effect; o breakthrough proexológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à participação em Curso Intermissivo pré-ressomático. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – CI gera res-

ponsabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do CI; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os retropensenes; a retropensenida-

de; o holopensene favorável à autolucidez; a expansão da autopensenização. 

 

Fatologia: o salvo-conduto intermissivo; as salvaguardas advindas da exaustividade de 

explicitações do CI; as aulas práticas; as visitas ao intrafísico na pré-ressoma; a lucidez antecipa-

da na condição de fruto do CI; o sobrepairamento; a prioridade latente do intermissivista incoe-

rente; a prioridade explícita do intermissivista coerente; as descomplicações; as iniciativas moti-

vadas; a lupa íntima sobre as automimeses; a ressaca moral do erro reincidente; a liderança 

natural do intermissivista conectado às propostas do CI; a necessidade de aplicar o CI na di-

mensão intrafísica; a conjugação das ideias avançadas do CI com a realidade intrafísica; a evi-

tação da alienação intrafísica; a convivialidade sadia na condição de mensurador da aplicação do 

CI; o exemplarismo pessoal sendo demonstração da aplicação do CI; a compreensão do grupo-

carma; o conhecimento inato sobre bioenergias; o parapsiquismo desde a juventude; a evitação da 

mediocridade ainda na juventude; a Cosmoética vivenciada; as retrocognições do CI sendo ponto 
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de fixação das ideias evolutivas; o contrafluxo da Socin Patológica; a autoverificação do efeito 

intermissivo demonstrando a passagem pelo CI; a autorganização na condição de matéria básica; 

o amparo de função presente; a Conscienciologia sendo efeito da ressoma dos intermissivistas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a homeostase no 

intrafísico gerada a partir do EV, evocando o Zeitgeist do CI; o aumento do contato evoluciólogo- 

-intermissivista a partir da dimensão extrafísica; as excursões projetivas ao educandário extra-

físico; o professor do CI sendo amparador de função; a fôrma holopensênica do CI sendo ponto 

de recarga bioenergética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro sadio–ideias do CI; o sinergismo mérito evolu-

tivo–CI; o sinergismo autorganização–efeito intermissivo; o sinergismo aulas de Conscienciolo-

gia–efeito intermissivo. 

Principiologia: o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo erro; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de honrar os compromissos assumidos; o princípio 

da autocoerência; o princípio da exequibilidade das ideias do CI; o princípio da evolução cons-

ciencial; o princípio da inexistência de privilégios evolutivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da Seriexologia; a parateática dos CIs; a teoria da recuperação de 

cons. 

Tecnologia: a mnemotécnica no contexto da Holomnemônica. 

Voluntariologia: a predisposição ao voluntariado como efeito das aulas do CI; o volun-

tariado predispondo a rememoração do CI; o voluntariado sendo a consecução do CI; o volunta-

riado como ponto de reencontro dos intermissivistas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito intermissivo; os efeitos da autoparaprocedência; os efeitos das ide-

ias inatas; os efeitos das retrocognições sadias; os efeitos do comprometimento intermissivo; os 

efeitos das autopriorizações inteligentes; os efeitos da proéxis; o efeito halo dos CIs. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo CI; as neossinapses gerando neocon-

ceitos e neoações. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo intermissão preparató-

ria–intrafisicalidade executiva–pós-dessomática avaliativa. 

Enumerologia: o efeito intermissivo decisor; o efeito intermissivo divisor de águas;  

o efeito intermissivo aglutinador; o efeito intermissivo difusor; o efeito intermissivo retrocognitor; 

o efeito intermissivo gerador de crises; o efeito intermissivo denotador. 

Binomiologia: o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio admiração-discordân-

cia; o binômio aparência-conteúdo; o binômio teoria-prática; o binômio estudo-aplicação; o bi-

nômio preparação-consecução; o binômio ideal-possível; o binômio vida intermissiva–vida intra-

física. 

Interaciologia: a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação intermissi-

vista–Cognópolis–amparo de função; a interação FEP–CI–preparação da proéxis–consecução 

da proéxis. 

Crescendologia: o crescendo preparação-consecução-completismo; o crescendo Bara-

trosfera–resgate extrafísico–CI–ressoma otimizada–maximoréxis. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio causa-efeito-solução. 

Antagonismologia: o antagonismo intermissivista / incompletista; o antagonismo proé-

xis avançada / impaciência juvenil; o antagonismo preparação avançada / consecução pífia. 
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Paradoxologia: o paradoxo maturidade extrafísica–inexperiência intrafísica; o parado-

xo assiduidade no CI–infrequência nas tertúlias; o paradoxo presença no CI–ausência na Prova 

Geral de Conscienciologia. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo ampliando o efeito intermissivo; a lei do re-

torno; a lei da seriéxis. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a neofilia; a gregariofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a ausência da decidofobia; a ausência da voliciofobia. 

Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a invexoteca; a deter-

minoteca; a energeticoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; 

a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Coerenciologia; a Interassistenciologia; a Inter-

missiologia; a Proexologia; a Ortopensenologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin voluntária. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 determinator; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens intermissivista; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens 

multidimensionalis; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito intermissivo latente recente = a conduta do jovem pusilânime, sem 

força para executar o planejamento do CI, mas sentindo os efeitos das ideias sedimentadas nas au-

las pré-ressomáticas; efeito intermissivo aparente recente = o desempenho do jovem, posicionado 

quanto à priorização do cumprimento da proéxis, utilizando a paradiplomacia para o bom conví-

vio com as consréus; efeito intermissivo latente maduro = o desalento da conscin de meia-idade 

com sensação de melin pela falta de aplicabilidade do curso CI; efeito intermissivo manifesto 

maduro = a euforin da conscin de meia-idade em pleno cumprimento da proéxis. 
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Culturologia: a cultura do barzinho, onde jovens se reúnem para exercer a convivialida-

de através do umbilicochacra, inevitavelmente será substituída, em futuro próximo, pela cultura 

do debate intermissivo, no qual a convivialidade será exercida através do mentalsoma, ampliando 

os efeitos intermissivos e eliminando problemas enfrentados pela juventude nos dias atuais (Ano- 

-base: 2011). 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, as conscins intermissivistas podem ser 

classificadas em duas categorias básicas, a seguir na ordem de importância, com relação aos efei-

tos intermissivos: 

1.  Fecundas: a conscin capaz de materializar as ideias do CI recém realizado, superando 

as dificuldades encontradas. 

2.  Estéreis: a conscin, mesmo preparada exaustivamente na pré-ressoma, incapaz de 

realizar as ideias do CI recém realizado, devido a questões intraconscienciais. 

 

Banzo. Considerando a Intermissiologia, vale ressaltar, principalmente ao inversor jeju-

no, ser o efeito intermissivo propulsor da vontade decidida no alinhamento à proéxis nesta dimen-

são e incapaz de gerar banzo em relação à comunex de procedência, mesmo esta sendo avançada, 

e em contraste direto com a dimensão intrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito intermissivo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02. Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

03. Autorrestauração  imediata:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

04. Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

05. Curso  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

06. Deslanche  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07. Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

08. Gratificação  cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09. Holopensene  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10. Ideal  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11. Incubação  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12. Intermissão:  Intermissiologia;  Neutro. 

13. Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

14. Intermissão  prolongada:  Intermissiologia;  Neutro. 

15. Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

 

O  EFEITO  INTERMISSIVO  É  CONSTATAÇÃO  INEVITÁVEL  

AOS  INTERMISSIVISTAS  ENGAJADOS  NAS  VERDADES  

RELATIVAS  DE  PONTA,  SENDO  COMBUSTÍVEL  EFICAZ 
PARA  O  CUMPRIMENTO  DAS  CLÁUSULAS  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aventou a possibilidade de ser intermissivista? 

Em caso afirmativo, já observou os efeitos práticos do Curso Intermissivo? 
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E F E I T O    M A C H O -F Ê M E A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito macho-fêmea é o agente gerador e mantenedor da vida no planeta 

Terra (Biologia, Zoologia, Botânica), tanto da maioria das espécies vivas quanto do embasamento 

dos modos de viver (Intrafisicologia, Etologia, Sociologia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo macho deriva também do idioma Latim, masclus ou 

masculus, “ser do sexo masculino”. Apareceu no mesmo Século XIII. A palavra fêmea procede 

igualmente do idioma Latim, femina, “fêmea”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Efeito do casal. 2.  Assimetria das coisas. 3.  Ambiguidade das reali-

dades. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito macho-fêmea, miniefeito macho-fêmea e ma-

xiefeito macho-fêmea são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Macho. 2.  Fêmea. 3.  Objetos. 

Estrangeirismologia: o antagonismo yin / yang; o antagonismo input / output. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da sexualidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Efeito: causa 

posterior. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a subumanidade sexual permeando o holopensene terrestre; a holopense-

nosfera. 

 

Fatologia: a procriação do gênero humano; o par; a parelha; o casal; a transitoriedade do 

corpo humano (ginossoma, androssoma); a condição ininterrupta da respiração e dos batimentos 

cardíacos; o detonador da vida na Terra; os encaixes das coisas na dimensão humana; a incerteza 

das imperfeições; o imprevisível das surpresas; as crises de crescimento; a intrafisicalidade; a Im-

perfecciolândia; a Deficienciolândia; o estigma do sexo na vida intrafísica; a consciência não tem 

sexo; as limitações da matéria; a matéria sobre a consciência; a consciência sobre a matéria;  

a Tecnologia baseada no sexo; a debilidade da Materiologia; a grandeza da Conscienciologia;  

o otimismo gerado pelo autodiscernimento; a autossegurança nascida da inteligência evolutiva 

(IE); a intercompreensão. 

 

Parafatologia: o íncubo; o súcubo; o acoplamento energético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva. 

Efeitologia: o efeito macho-fêmea; o fato das realidades intrafísicas derivarem do efeito 

macho-fêmea; o efeito halo do efeito macho-fêmea. 

Enumerologia: o efeito macho-fêmea; o encaixe macho-fêmea; a relação macho-fêmea; 

a bissociação mulher-homem; a interação androssexo-ginossexo; a junta macho-fêmea; a junta 

lingueta-ranhura. 

Binomiologia: o binômio energia-matéria; o binômio consciência-matéria; o binômio 

mente-crânio. 

Trinomiologia: o trinômio fecha-abre-liga. 
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Polinomiologia: o polinômio fechadura-dobradiça-tomada-ferrolho encontrado por toda 

parte. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / reação; o antagonismo acre / doce; antago-

nismo fluxo / refluxo; o antagonismo reta / curva; o antagonismo homem sexual / homem cons-

ciencial; o antagonismo mulher sexual / mulher consciencial. 

Politicologia: a androcracia; a ginecocracia. 

Filiologia: a cogniciofilia; a biofilia; a materiofilia; a somatofilia. 

Fobiologia: a sexofobia; a sociofobia. 

Maniologia: a sexomania; o sexolismo. 

Mitologia: os mitos sexuais. 

Holotecologia: a sexoteca; a sincronoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Efeitologia; a Sexologia; a Somatologia; a Se-

xossomatologia; a Evoluciologia; a Duplologia; a Tenepessologia; a Interaciologia; a Experimen-

tologia; a Autopesquisologia. 

 

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; o casal íntimo; a dupla evolutiva; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o sexólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 sexóloga. 

 

Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens humanus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniefeito macho-fêmea = o brinco no lóbulo da orelha humana (efeiti-

nho); maxiefeito macho-fêmea = a geração do ser humano (efeitarrão), homem e mulher. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 45 co-

niunctios da realidade proxêmica humana, notadamente das casas modernas, gerados a partir do 

efeito macho-fêmea – complementaridade saliência / reentrância – praticamente onipresente: 

01.  Agulha / linha; agulha / músculo; agulha / sulco (toca disco). 

02.  Alça / ferrolho. 
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03.  Anel / dedo. 

04.  Botão / casa do vestuário. 

05.  Botão de pressão / pino. 

06.  Bota / perna. 

07.  Broca / dente. 

08.  Broche / blusa. 

09.  Cabeça / chapéu. 

10.  Cabide / roupa. 

11.  Cabo / canaleta. 

12.  Caixilho / janela. 

13.  Caneta / tampa. 

14.  Cartão / telefone. 

15.  Chapa / rebite. 

16.  Colchete / tecido. 

17.  Cravo / ferradura. 

18.  Dedo / dedal. 

19.  Dobradiça / eixo. 

20.  Engrenagem / roda dentada. 

21.  Estaca / solo. 

22.  Fechadura / chave. 

23.  Fio / eletroduto. 

24.  Garrafa / funil. 

25.  Gaveta / cômoda. 

26.  Lâmpada / bocal. 

27.  Mão / luva. 

28.  Moeda / slot machine. 

29.  Molde / massa. 

30.  Papel / grampo. 

31.  Parafuso / bucha na parede. 

32.  Pênis / camisinha. 

33.  Pé / meia; pé / sapato. 

34.  Pistão / cilindro. 

35.  Prego / madeira. 

36.  Raiz / terra. 

37.  Rolha / gargalho. 

38.  Sonda / solo. 

39.  Tacha / cortiça. 

40.  Tênis / cadarço. 

41.  Tomada / plugue. 

42.  Torneira / conector. 

43.  Torradeira / pão. 

44.  Útero / diu. 

45.  Zíper / dentes do fecho 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito macho-fêmea, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

2.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

3.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 
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4.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

5.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

6.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

7.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

TODA  CONSCIÊNCIA  RENDE  HOMENAGENS  À  GANGA  

BRUTA  DA  MATÉRIA.  NENHUMA  CONSCIÊNCIA,  NEM  

MESMO  O  SERENÃO,  ESCAPA  DO  EFEITO  MACHO-FÊ-
MEA  QUANDO  RENASCE  NESTA  DIMENSÃO  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Você já ponderou as consequências da imposição grosseira do efeito 

macho-fêmea governando a vida humana? Já buscou situar a si próprio além desse nível rudimen-

tar da existência intrafísica temporária? 
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E F E I T O    RE C I N O L Ó G I C O    D O    P E R D Ã O  
( E F E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito recinológico do perdão é o resultado prático, harmônico, benigno, 

homeostático, evolutivo e assistencial, obtido durante a aplicação da técnica da reciclagem intra-

consciencial pelo ato de perdoar. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Surgiu no Século XIII. O prefixo re deriva também do idioma Latim, re, “retrocesso; re-

torno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede igualmente do 

idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. 

Apareceu no Século XVIII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; 

no interior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência vem igualmente do idioma Latim, cons-

cientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; 

senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemen-

to de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; 

tratamento sistemático de 1 tema”. O termo perdão procede do idioma Latim, perdonet, “que ele 

perdoe”, derivado do verbo perdonare, “perdoar”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Consequência recinológica do perdão. 2.  Resultante recinológico do 

perdão. 

Neologia. As 3 expressões compostas efeito recinológico do perdão, miniefeito recinoló-

gico do perdão e megaefeito recinológico do perdão são neologismos técnicos da Efeitologia. 

Antonimologia: 01.  Efeito da culpa. 02.  Efeito da patopensenidade. 03.  Efeito do beli-

cismo. 04.  Efeito da raiva. 05.  Efeito do ódio. 06.  Efeito estagnador da inveja. 07.  Efeito antie-

volutivo da vingança. 08.  Efeito repressivo da ofensa. 09.  Efeito da ruminação pensênica. 10.  

Efeito egológico do autoperdão. 

Estrangeirismologia: o tour de force na recin; o follow up das autorreciclagens; o move 

ahead do pesquisador; o status quo do perdão antecipado; o modus operandi da recin. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopesquisologia. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética: 

1.  “Efeito. Não há efeito sem causa”. 

2.  “Perdão. O holopensene existencial melhora completamente quando sobrevém  

o perdão”. 

3.  “Recin. Não existe modificação evolutiva instantânea. As mudanças da consciência 

ocorrem gradativamente, passo a passo, com recorrências dos surtos de imaturidade até à estabili-

zação da autopensenidade em patamar evolutivo superior”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem intraconsciencial; o holopensene 

pessoal do perdão irrestrito; o holopensene pessoal interassistencial; o holopensene do autenfren-

tamento; o holopensene pessoal da gratidão; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade;  

a autopesquisa da autopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenida-

de; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade 

autopensênica; os bagulhos autopensênicos atravancando a reciclagem intraconsciencial; a autor-

reestruturação pensênica; a reconfiguração da autopensenidade; a ruminação pensênica; a reedu-

cação dos autopensenes. 
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Fatologia: a reciclagem intraconsciencial pelo emprego do perdão; o perdão sincero;  

o perdão gerando cura emocional; o perdão de cunho religioso; o perdão racional; o exercício da 

afetividade diante do fato desagradável; as crises internas antes da ação de perdoar; a vivência 

plena do megafraternismo; a dor de não se colocar no lugar do outro; o sentimento de culpa; a di-

ficuldade em perdoar; os mecanismos de defesa impedindo o perdão; o início da reciclagem intra-

física; a autocorrupção escancarada; a autestima fragilizada; a autorreconciliação; a reconciliação 

interpares; a ofensa; a injúria; o ultraje; a afronta; a lesão; o mal físico causado ao outro; o ato de 

ferir suscetibilidades; o autoconhecimento enquanto primeiro passo; a evolução consciencial  

a partir da autorreciclagem pelo emprego do perdão; os ganhos secundários em se manter estag-

nado; a busca permanente pela felicidade; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) devedora; a Ficha 

Evolutiva Pessoal credora; a autolucidez quanto aos resultados recinológicos do perdão; o aban-

dono do desejo de vingança; a depressão; a euforia; a melancolia intrafísica (melin); a ausência de 

autocrítica; a autaceitação dos erros cometidos; o megafoco em ganhos secundários; a dificuldade 

em reconhecer os próprios sentimentos; os traumas de vida bloqueando o autenfrentamento; os re-

lacionamentos patológicos e os homeostáticos; o entendimento das próprias responsabilidades; as 

imaturidades obstaculizando as relações interpessoais; o comodismo; a desmotivação; a intercom-

preensão; o megafoco autexistencial; a priorização evolutiva; a autoconcentração mental na recin; 

a melhoria da autoconvivência; o perdão antecipado e universal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os retrotraumas de vidas passadas; o avanço evolutivo inesperado 

do extrapolacionismo mentalsomático; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); as paraper-

cepções mentaissomáticas; os resgates extrafísicos provenientes de reciclagem intraconsciencial 

pelo perdão; a melancolia extrafísica (melex); a revitalização das energias conscienciais; a melho-

ria da convivência extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo perdão-gratidão; o sinergismo perdão-interassistência; 

o sinergismo autorreconciliação-heterorreconciliação; o sinergismo autorreciclagem–convivên-

cia sadia; o sinergismo afetividade-compreensão. 

Principiologia: o princípio da autopesquisa evolutiva; o princípio “se n o presta, não 

presta mesmo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pesso-

al (PEP); o princípio da autodesassedialidade; o princípio da reconfiguração da autopensenida-

de para melhor; o princípio do heteroperdoamento; o princípio tarístico do autesclarecimento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na reciclagem intra-

consciencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) respeitando as interrelações. 

Teoriologia: a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria da reciclagem existen-

cial. 

Tecnologia: a técnica do perdão; a técnica do heteroperdoamento; a técnica do perdão 

antecipado; a técnica do perdão universal; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da 

madrugada; a técnica de se colocar no lugar do outro; a técnica de abrir mão de ter razão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; os labora-

tórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holoteca, Holociclo);  

o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Cosmoe-

ticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colé-

gio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível 

da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 
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Efeitologia: o efeito recinológico do perdão; o efeito recexológico do perdão; o efeito 

do perdão antecipado; o efeito do perdão universal; o efeito da reciclagem intraconsciencial du-

radoura; o efeito do autoposicionamento evolutivo; o efeito da superação das ruminações pensê-

nicas; o efeito assediador da autovitimização; o efeito da gratidão expandida; os efeitos das roti-

nas úteis sobre os hábitos pessoais. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da teática do perdão; as retrossi-

napses atuantes nesta vida humana da conscin lúcida; a reciclagem das retrossinapses abrindo 

espaço às neossinapses; as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomáti-

co; as neossinapses das recins individuais; as neossinapses advindas das neoinformações. 

Ciclologia: o ciclo erro-retratação; o ciclo esforço-conquista-sustentação; o neociclo 

autevolutivo; os patamares no ciclo de crescimento autevolutivo; o ciclo meta-conquista; o ciclo 

erro-retratação-reciclagem; o ciclo da autorreflexão heurística hipótese-argumento-contrargu-

mento; o ciclo retroalimentador dos holopensenes. 

Enumerologia: o efeito autossuperador do perdão; o efeito autorreestruturador do per-

dão; o efeito autorreconciliador do perdão; o efeito autequilibrador do perdão; o efeito autopa-

cificador do perdão; o efeito autolibertador do perdão; o efeito autevolutivo do perdão. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoinvestigação-autor-

recomposição. 

Interaciologia: a interação perdão-interassistência; a interação recin-recéxis; a intera-

ção perdão-gratidão. 

Crescendologia: o crescendo recin-autocura. 

Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posiciona-

mento-comportamento-exemplificação; o trinômio compreensão-assistência-reeducação; o trinô-

mio autodiscernimento-autodesassédio-heterodesassédio. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossu-

peração; o polinômio racionalidade-reciclagem-eficácia-evolutividade; o polinômio perdão-re-

conciliação-agradecimento-retribuição. 

Antagonismologia: o antagonismo perdão / vingança; o antagonismo amor / ódio;  

o antagonismo perdão / agressão; o antagonismo perdão / interprisão; o antagonismo pessoa 

conflitiva / pessoa anticonflitiva; o antagonismo efeito / culpa; o antagonismo zona de conforto  

/ zona de desconforto; o antagonismo individualismo / egoísmo. 

Paradoxologia: o paradoxo autonomia intraconsciencial–interdependência conscienci-

al; o paradoxo de o autenfrentamento conduzir ao heteroperdoamento. 

Politicologia: a assistenciocracia; a autodiscernimentocracia; a cognocracia; a cosmo-

cracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a meritocracia 

evolutiva; a política da boa vizinhança. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da in-

terdependência consciencial; as leis da seriéxis; a lei do silêncio pensênico; a lei de talião; a lei 

do vale-tudo; as leis dos direitos interconscienciais; a lei da gratidão; a lei do maior esforço na 

sustentação da convivialidade sadia; o resultado da lei do maior esforço aplicada à autopesquisís-

tica; a lei da empatia; a lei da grupalidade. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a assistenciofilia; a autocogniciofilia; a cogniciofilia;  

a decidofilia; a descrenciofilia; a evoluciofilia; a fraternofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a recino-

filia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a assistenciofobia; a autocogniciofobia; a cogniciofo-

bia; a decidofobia; a descrenciofobia; a evoluciofobia; a fraternofobia; a recinofobia; a fobia ao  

autenfrentamento; a fobia ao heterenfrentamento. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da distorção da realidade;  

a síndrome da patopensenidade. 

Maniologia: a mania de se culpar; a mania de culpar o outro; a mania de ruminar pense-

nes; a mania do solilóquio; a mania de não refletir antes de agir; a mania de ofender; a mania de 

acusar antes de saber o motivo; a mania causticante de falar mal. 
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Mitologia: o mito de o outro ser a causa do sofrimento pessoal; os mitos milenares usa-

dos para perseguições e genocídios. 

Holotecologia: a assistencioteca; a autocriticoteca; a evolucioteca; a autopacificoteca; 

a cognoteca; a consciencioteca; a experimentoteca; a evolucioteca; a recinoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Efeitologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autorrecinologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Intencionolo-

gia; a Interassistenciologia; a Recinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin reciclante intraconsciencial; a conscin lúcida; a isca humana lúci-

da; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin evolutivamente pro-

ativa. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o autoimperdoador; o intermissivista; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o epicon 

lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o heteroperdoador; o intelectual; o inversor exis-

tencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o proexista; o proexólogo; o reciclante intraconsciencial; o reciclante existencial;  

o reeducador; o sistemata; o tenepessista; o tertuliano; o tocador de obra; o verbetólogo; o volun-

tário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a autoimperdoadora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra;  a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a epicon lú-

cida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a heteroperdoadora; a intelectual; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projeto-

ra consciente; a proexista; a proexóloga; a reciclante intraconsciencial; a reciclante existencial;  

a reeducadora; a sistemata; a tenepessista; a tertuliana; a tocadora de obra; a verbetóloga; a volun-

tária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens conscientiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reurbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniefeito recinológico do perdão = o resultado teático de abrir mão do 

egoísmo infantil em favor do altruísmo por meio do heteroperdoamento; megaefeito recinológico 

do perdão = o resultado teático de abrir mão do autassédio em favor da imperturbabilidade por 

meio do heteroperdoamento. 

 

Culturologia: a cultura do perdão; a cultura de abrir mão; a cultura de não remoer pa-

topensenes; a cultura da autobenignidade; a cultura da benignidade; a cultura da megafraterni-

dade; a cultura da Cosmoética; a cultura da gratidão. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o efeito recinológico do perdão, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

02.  Efeitismo:  Efeitologia;  Neutro. 

03.  Efeito:  Efeitologia;  Neutro. 

04.  Efeito  antiintimidante:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Efeito  do  autassédio:  Autodesassediologia;  Nosográfico. 

06.  Efeito  tarístico  do  perdão:  Perdonologia;  Homeostático. 

07.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

08.  Perdão  irrestrito:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Reciclagem  da  autovitimização:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

12.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

13.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

14.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

 

O  EFEITO  RECINOLÓGICO  DO  PERDÃO  CONSTITUI  RE-
SULTADO  PRÁTICO  E  SIGNIFICATIVO  NA  TRAJETÓRIA  

AUTEVOLUTIVA  CONSCIENCIAL,  EXIGINDO  AUTENFRENTA-
MENTOS  PRIORITÁRIOS  DIUTURNOS  E  SEM  DESCULPAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou os efeitos recinológicos do perdão? 

Costuma, de tempos em tempos, recompor-se consigo mesmo(a)? E em relação aos outros? 

Identifica ainda alguém para perdoar? 
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E F E I T O    S A N F O N A  
( E Q U I L I B R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito sanfona é a metáfora indicativa do ato, ou a resultante, de a cons-

cin, homem ou mulher, experienciar o ciclo de perda e ganho de peso corporal, notadamente na 

adultez e meia-idade, após sucessivas dietas malogradas, caracterizando inconstância e labilidade 

no próprio comportamento alimentar. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Surgiu no Século XIII. A palavra sanfona é oriunda também do Latim symphonìa, “har-

monia de sons; instrumento musical”. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Efeito ioiô. 2.  Efeito expansão-retração. 3.  Efeito distenção- 

-contração. 4.  Efeito bumerangue. 5.  Efeito elástico. 6.  Efeito da indisciplina alimentar. 7.  Pe-

so flutuante. 8.  Peso cíclico. 

Neologia. As duas expressões compostas efeito sanfona moderado e efeito sanfona des-

medido são neologismos técnicos da Equilibriologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito estufa. 2.  Efeito da Constanciologia. 3.  Efeito da reeducação 

alimentar. 

Estrangeirismologia: a set point theory do peso corporal; a ditadura das formas slim; as 

modelos plus size; a substituição das refeições por shakes duvidosos; a yo-yo dieting. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autequiliobriologia Comportamental. 

Proverbiologia. Eis provérbio contemporâneo relativo ao tema: – Não se alimente de 

nada que sua avó não reconheceria enquanto alimento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inconstância comportamental; o holopensene 

pessoal centrado no gastrossoma; o holopensene da ausência de retilinearidade nas atitudes cotidi-

anas; a pensenidade dispersiva; a pensenidade compulsiva; a fôrma holopensênica cultural favore-

cendo hábitos alimentares disfuncionais. 

 

Fatologia: a dificuldade na fixação das rotinas úteis e hábitos alimentares sadios; a insta-

bilidade do peso corporal; a ausência de balança na base física; a carência afetiva compensada pe-

la ingesta excessiva de alimentos; as recompensas calóricas às frustrações cotidianas; a autode-

sorganização em diferentes áreas da vida; a vontade débil perante as tentações gastronômicas;  

a autocorrupção da conscin com sobrepeso ao evitar balanças, espelhos e fotos; os pensamentos 

obsessivos com o peso corporal, aparência, dietas e comida; o ato de comer escondido; a gaveta 

do escritório repleta de guloseimas; o guarda-roupa com variados tamanhos de vestuário; o ema-

grecimento rápido e pouco saudável para casamentos ou outros eventos sociais; os acidentes de 

percurso alimentares durante participação em festividades; as comemorações e bebemorações 

socialmente estimuladas; os assaltos noturnos à geladeira; os finais de semana de despedida gas-

tronômica antes de iniciar a dieta na segunda-feira; as variáveis sexo e idade influenciando no 

efeito sanfona; as intolerâncias alimentares levando às reeducações compulsórias; a reeducação 

necessária dos hábitos alimentares disfuncionais; o soma ancestralmente programado para acumu-

lar gordura; a quebra da dieta; a obesidade enquanto doença crônica; a flacidez corporal decor-

rente do peso cíclico; a oscilação patológica entre o ato de comer excessivamente e a restrição 

alimentar radical; os comportamentos compensatórios inadequados após hiperingesta alimentícia; 

o cuidado racional do soma denotando apreço pela autoproéxis; a prevenção da recaída; a evita-

ção da alimentação emocional; o ato racional de refletir sobre os problemas ao invés de comer em 
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função deles; a distinção entre a fome psicológica e a fome fisiológica; a constância necessária 

nos hábitos evolutivos; a preferência pelas calorias intelectuais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a hipótese de a re-

trodessoma por inanição poder gerar compulsividade alimentar na ressoma atual; a saúde holos-

somática; a influência da Paragenética na Genética atual; a resolução dos conflitos com a alimen-

tação após a segunda dessoma da consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo alimentação–atividade física; o sinergismo determina-

ção–vontade granítica; o sinergismo dos hábitos salutares; o sinergismo perda de peso–manu-

tenção do peso. 

Principiologia: o princípio de gastar as calorias consumidas, enquanto prevenção da 

obesidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) no comedimento à mesa; o princípio da 

descrença (PD) aplicado a qualquer dieta; o princípio do devagar e sempre; o princípio do posici-

onamento pessoal (PPP) frente às restrições dietéticas prescritas; o princípio da economia de 

males na seleção dos alimentos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre autodis-

cernimento alimentar; o código grupal de Cosmoética (CGC) da família comprometida com a re-

educação alimentar do filho obeso. 

Teoriologia: a teoria da adicção alimentar. 

Tecnologia: a técnica da contagem das calorias; a técnica da pesagem dos alimentos;  

a técnica do detalhismo na seletividade nutricional; as técnicas comerciais de emagrecimento,  

a exemplo dos Vigilantes do Peso. 

Voluntariologia: os voluntários dos programas coletivos de apoio a comedores compul-

sivos auxiliando na superação da patologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório da vida cotidiana; o laborató-

rio conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível dos 

Nutrólogos; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito sanfona; o efeito salutar da dieta frutariana; o efeito sacietógeno 

dos carboidratos. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da reeducação alimentar. 

Ciclologia: o ciclo dieta-gula; o ciclo atividade física–adesão ao regime alimentar. 

Enumerologia: a comida enquanto recompensa; a comida enquanto ansiolítico; a comi-

da enquanto defesa; a comida enquanto fuga; a comida enquanto punição; a comida enquanto 

consolo; a comida enquanto energia. 

Binomiologia: o binômio fome de boca–fome de estômago; o binômio educação-mode-

ração; o binômio estabilidade-confiabilidade; o binômio leptina-grelina. 

Interaciologia: a interação gastrossoma-psicossoma; a interação fome-alimento. 

Crescendologia: o crescendo ingesta-saciedade. 

Trinomiologia: o trinômio sedentarismo-estresse-sobrepeso; o trinômio grandes pra-

tos–grandes colheres–grandes porções; o trinômio educação-moderação-estabilização. 

Polinomiologia: o polinômio glicose-sacarose-açucar-melado; o polinômio soma-ener-

gossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo dieta racional / dieta irracional; o antagonismo 

peso flutuante / peso estável; o antagonismo autoconstância / autodesorganização; o antagonis-

mo voracidade do subcérebro abdominal / racionalidade do mentalsoma; o antagonismo tempos 

de fartura / tempos de escassez. 
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Paradoxologia: o paradoxo de consumir alimentos sem ter fome; o paradoxo da mídia 

televisiva apresentar na própria grade, programas de receitas hipercalóricas e, concomitante, 

séries de reeducação alimentar estrita; o paradoxo do dietista obeso. 

Politicologia: as políticas públicas de prevenção e tratamento da obesidade; a política 

nacional de segurança alimentar. 

Legislogia: a lei do menor esforço no consumo fácil de alimentos industrializados. 

Filiologia: a dietofilia; a biofilia; a somatofilia; a reeducaciofilia; a recexofilia; a cons-

tanciofilia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: a dismorfofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da compulsão alimentar; a síndrome da anorexia; a síndro-

me da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania das progenitoras superprotetoras de empanturrarem os filhos pe-

quenos; a mania de beliscar petiscos durante todo dia; a mania de comer doces após as refei-

ções; a mania da obrigatoriedade de comer chocolate na Páscoa; a mania da obrigatoriedade de 

comer panetone no Natal; a mania da obrigatoriedade de comer bolo no aniversário; a mania de 

fazer dieta. 

Mitologia: o mito da dieta definitiva; o mito do(a) gordinho(a) feliz; a queda recorrente 

dos mitos sobre alimentos prejudiciais à saúde; o mito do chá milagroso. 

Holotecologia: a somatoteca; a bulimioteca; a antissomatoteca; a criterioteca; a proe-

xoteca; a discernimentoteca; a controversioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Equilibriologia; a Nutrologia; a Dietética; a Somatologia; a Ge-

nética; a Paragenética; a Reeducaciologia; a Constanciologia; a Farturologia; a Coerenciologia;  

a Discernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o comedor compulsivo; o bulímico; o glutão de festa; os frequentado-

res assíduos de restaurantes; os beliscadores full time; o falso magro; o esquálido; o chocólatra;  

o nutricionista; o nutrólogo; o dietista; o endocrinologista; o intermissivista saudável. 

 

Femininologia: a comedora compulsiva; a bulímica; a glutona de festa; as frequentado-

ras assíduas de restaurantes; as beliscadoras full time; a falsa magra; a esquálida; a chocólatra;  

a nutricionista; a nutróloga; a dietista; a endocrinologista; a intermissivista saudável. 

 

Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens patholo-

gicus; o Homo sapiens bulimicus; o Homo sapiens anorecticus; o Homo sapiens somaticus; 

o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito sanfona moderado = a oscilação do peso corporal, recorrente, de  

4 quilos para mais ou para menos; efeito sanfona desmedido = a oscilação do peso corporal, re-

corrente, de 10 quilos para mais ou para menos. 

 

Culturologia: a cultura da hiperfagia; a cultura da silhueta esquálida; a cultura da vai-

dade; a cultura da hipervalorização somática; a cultura da comida farta e barata; a cultura do 

fast food; a cultura da Reeducaciologia Nutricional. 
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Profilaxiologia. Antes de realizar quaisquer mudanças na rotina nutricional perante  

a adoção de dieta alimentar, a conscin pode procurar a orientação e acompanhamento de profis-

sionais de saúde especializados (médico endocrinologista, clínico geral, nutricionista, nutrólogo), 

evitando a autoprescrição dietética. 

 

Taxologia. Segundo a Nutrologia, eis a título de exemplos, em ordem alfabética, 31 mo-

dalidades de diretrizes alimentares, desde restrições objetivando a redução de peso, modismos, até 

indicações nutricionais objetivando a saúde somática (Ano-base: 2013), não constituindo, con-

tudo, nesse contexto, sugestões ao leitor ou leitora, mas antes conteúdo informacional objetivando 

a expansão das pesquisas técnicas sobre o tema em análise: 

01.  Dieta cetogênica. Corta totalmente a ingesta de carboidratos. 

02.  Dieta da farinha de maracujá. Recomenda única colher de sopa da farinha da cas-

ca da fruta a cada refeição. 

03.  Dieta da linhaça. Inclui a linhaça triturada em todas a refeições. 

04.  Dieta da ração humana. Inclui suplemento alimentar em pó, à base de cereais inte-

grais e sementes, em substituição à refeição diária. 

05.  Dieta das cores. Divide os alimentos em 6 cores indicadas na composição do cardá-

pio diário. 

06.  Dieta da sopa. Prescreve o uso de sopa nutritiva ao longo da semana em substitui-

ção às principais refeições diárias. 

07.  Dieta das estrelas. Indica alimentos saudáveis através de pontuação com estrelas, 

distribuídos ao longo do cardápio semanal. 

08.  Dieta das proteínas. Prevê a ingesta de proteína animal, tendo sido proposta pelo 

cardiologista americano Robert Atkins (1930–2003). 

09.  Dieta das 3 horas. Propõe o consumo de alimentos a cada 3 horas, mantendo o me-

tabolismo acelerado. 

10.  Dieta de Beverly Hills. Busca a reação química dos alimentos para perder peso. 

11.  Dieta de Dukan. Prescreve apenas 100 alimentos, 72 de origem animal e 28 de ori-

gem vegetal, tendo sido proposta pelo médico francês Pierre Dukan (1941–). 

12.  Dieta definitiva de Beck. Fundamentada nos princípios da terapia cognitiva-com-

portamental (TCC), ensina a pensar magro. 

13.  Dieta de Sonoma. Adapta a dieta mediterrânea aos alimentos produzidos em Sono-

ma, região da Califórnia, Estados Unidos, a exemplo de carnes magras, azeite de oliva e grãos in-

tegrais. 

14.  Dieta de South Beach. Identifica gorduras e carboidratos saudáveis para incluir na 

dieta. 

15.  Dieta dissociada. Recomenda a não associação de proteína animal e carboidratos na 

mesma refeição. 

16.  Dieta do astronauta. Limita as refeições a alimentos congelados e desidratados 

pelo processo de liofilização. 

17.  Dieta do azeite. Indica consumo diário de duas colheres de azeite de oliva. 

18.  Dieta do chá verde (camellia sinensis). Sugere a ingesta de 3 xícaras da infusão por 

dia. 

19.  Dieta do índice glicêmico. Prescreve alimentos com baixo índice glicêmico a exem-

plo dos grãos integrais. 

20.  Dieta do óleo de coco. Insere 3 colheres do óleo extra virgem na dieta, prometendo 

reduzir o colesterol ruim e prevenir doenças cardiovasculares. 

21.  Dieta do ponto Z. Controla os níveis de insulina por meio de alimentação rica em 

vegetais com baixos índices glicêmicos, tendo sido proposta pelo médico estadunidense Barry 

Sears (1947–). 

22.  Dieta dos pontos. Certifica aos alimentos valores numéricos, levando ao controle do 

número de pontos ingeridos e utilizando grupo semanal de apoio com pesagem pública. 
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23.  Dieta dos Vigilantes do Peso. Funciona enquanto programa coletivo de redução 

gradual do peso com reuniões semanais de apoio. 

24.  Dieta do tipo sanguíneo. Preconiza alimentos específicos de acordo com o grupo 

sanguíneo. 

25.  Dieta do vinagre. Indica o consumo de duas colheres de sopa de vinagre diluído em 

água antes das principais refeições. 

26.  Dieta frutariana. Privilegia o consumo predominante de frutas frescas. 

27.  Dieta mediterrânea. Indica vegetais e frutas frescas, peixes e gorduras saudáveis. 

28.  Dieta ortomolecular. Preconiza alimentos antioxidantes, vitaminas e aminoácidos. 

29.  Dieta para adictos em carboidratos. Concentra o foco no tratamento da adição ali-

mentar. 

30.  Dieta vegetariana. Diferencia o cardápio em ovolactovegetariano, lactovegetariano 

ou vegano. 

31.  Dieta volumétrica. Recomenda refeições com grande quantidade de alimentos com 

baixo teor calórico. 

 

Nutrologia. A adoção de dietas, sejam auto ou heteroprescritas, quando seguidas estrita-

mente, podem levar à redução importante de peso corporal. Contudo, se a nova rotina alimentar 

não for complementada pela orientação nutricional técnica, atividade física e equilíbrio emocio-

nal, concomitantes, a tendência é a conscin voltar aos retro-hábitos nutricionais e recuperar as 

medidas corporais perdidas. 

Circulologia. Considerando a situação descrita anteriormente, a conscin com os quilos 

recuperados volta a iniciar neodieta, retrocedendo no peso, mas sem perspectiva de mantê-lo por 

longo prazo. Forma-se o círculo vicioso caracterizando o efeito sanfona. 

 

Mecanismo. A recuperação do peso após o emagrecimento pode estar relacionado  

a 2 mecanismos, listados a seguir em ordem alfabética: 

1.  Fisiológico-basal. A perda de peso parece causar a estimulação do apetite e queda 

nas taxas metabólicas, acionando o mecanismo de conservação de energia e levando à recupera-

ção das reservas lipídicas anteriores ao início do regime alimentar. 

2.  Psicológico. Conflitos e carências emocionais, aliados à ansiedade, podem levar  

a conscin com peso flutuante a buscar na comida a gratificação não encontrada em outras áreas da 

vida ou ainda a constituição de couraça de gordura, ilusoriamente protetora das agruras da exis-

tência e dos relacionamentos frustrantes. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Recinologia, a superação do efeito iô-iô tem encontrado 

nas abordagens da reeducação nutricional e das terapias psicológicas cognitivas, aliadas de peso 

no enfrentamento da patologia alimentar. 

 

Autoconsciencioterapia. As 4 etapas autoconsciencioterápicas, relacionadas a seguir, 

em ordem funcional, aliam-se à autodeterminação da conscin na remissão da compulsão alimentar  

e da consequente flutuação de peso corporal: 

1.  Autoinvestigação: a autopesagem regular registrada; a análise das constantes oscila-

ções de peso; o registro dos alimentos e quantidades ingeridas diariamente; a comparação entre as 

dietas frustradas já efetuadas; o cotejo dos descontroles emocionais relacionados à intemperança 

alimentar; o estudo da herança genética relativa à obesidade; o autodidatismo sobre a temática, 

expandindo a cognição alimentar. 

2.  Autodiagnóstico: o autorrealismo perante a própria relação patológica com a comida; 

a constatação do papel do ansiosismo na condição de gatilho da hiperingesta alimentar; a consci-

entização quanto aos maus hábitos nutricionais necessitando de reciclagem. 

3.  Autenfrentamento: a determinação intraconsciencial na reversão da instabilidade no 

peso corporal; a mudança de hábitos alimentares; a disciplina na aquisição e preparo da própria 

dieta; a busca, quando necessário, por terapias de apoio (consciencioterapia; psicoterapia indivi-
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dual ou grupal); a orientação técnica, especializada, substituindo as autoprescrições perigosas; as 

estratégias para evitar recaídas (os abusos programados em festas ou datas especiais; as refeições 

livres semanais). 

4.  Autossuperação: a conquista da equilibração emocional, auxiliar aos neo-hábitos ali-

mentares; a mudança cognitiva do pensar gordo para o pensar magro; a manutenção sadia do 

peso corporal após implantação de rotina alimentar saudável; o hábito da ingesta racional de nu-

trientes; a autaceitação da tipologia somática; o autodiscernimento alimentar diuturno; a assunção 

do princípio de “comer para viver e n o viver para comer”. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito sanfona, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adicção  alimentar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antiadicção:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento  alimentar:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autopesagem:  Somatologia;  Homeostático. 

06.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Boca:  Somatologia;  Neutro. 

08.  Concessão  antievolutiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

10.  Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

12.  Fixação  no  rentável:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Perda  de  peso  corporal:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Pseudorracionalidade:  Autocogniciologia;  Nosográfico. 

15.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

 

A  SUPERAÇÃO  DO  EFEITO  SANFONA  EXIGE  DA  CONSCIN 
ANSIOSA  E  INCONSTANTE  A  REEDUCAÇÃO  DAS  ROTINAS 
ALIMENTARES  E,  NOTADAMENTE,  DA  AUTOPENSENIDADE 
CENTRADA  NA  SATISFAÇÃO  DOS  APETITES  EMOCIONAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem mantendo constância no peso corporal nos 

últimos 5 anos? É adepto(a) de dieta alimentar racional e saudável? Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Beck, Judith S.; Pense Magro: A Dieta Definitiva de Beck (The Beck Diet Solution: Train your Brain to 
Think like a Thin Person); pref. Aaron T. Beck; revisão Melanie Ogliari Pereira; trad. Leda Maria Costa Cruz; 318 p.; 12 

caps.; 1 cronograma; 112 enus.; 2 gráfs.; 14 tabs.; 17 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2009; páginas 

33 a 39 e 75 a 102. 
2.  Jane, Hirschmann; & Carol, Munter; Adeus às Dietas: Como Superar a Compulsão Alimentar num 

Mundo Cheio de Comida (Overcoming Overeating); pref. Elisabeth Chulman Wajnryt; revisor Maria Elisabeth Machado 

Pinto Silva; trad. Maria Neusa Dias Mendes Ferreira; 296 p.; 17 caps.; 1 teste; 21 x 14 cm; br.; Saraiva; São Paulo, SP; 
1991; páginas 17 a 271. 

3.  Lopes, Adriana; & Takimoto, Nario; Teática da Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais do I Simpósio de 

Autoconsciencioterapia; Revista; Trimestral; 11 enus.; 2 microbiografias; 10 refs.; Organização Internacional de Cons-
ciencioterapia (OIC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2007; páginas 13 a 22. 

4.  Roizen, Michael F.; & OZ, Mehmet C.; O Corpo Inteligente: Conheça seu Corpo e rejuvenesça, controle 

e reduza seu Peso, fique com a Cintura Perfeita (You on a Diet: The Owner’s Manual for Waist Management); revisão 
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Edna Cavalcanti; & Roberta Borges; trad. Ana Beatriz Rodrigues; 352 p.; 4 partes; 12 caps.; 1 E-mail; 99 enus.; 171 ilus.; 

2 minicurrículos; 49 tabs.; 10 testes; 1 website; 3 apênds.; alf.; 24,5 x 17,5 x 3 cm; enc.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 

2007; páginas 3 a 116. 
5.  Idem; Você: Manual do Proprietário: Um Guia Completo que revela os Segredos do seu Corpo e vai tor-

ná-lo mais Saudável e mais Jovem (You: The Owner’s Manual); revisor Heliete Vaitsman; trad. Ana Beatriz Rodrigues; 

380 p.; 12 caps.; 1 E-mail; 1 cronograma; 102 enus.; 90 ilus.; 48 tabs.; 1 teste; 1 website; alf.; 24,5 x 17,5 x 3 cm; enc.; El-
sevier; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 307 a 364. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Andrade, Bárbara M. C.; Mendes, Carlos M. Cardeal; & Araújo, Leila M. Batista; Peso Flutuante no 

Tratamento de Mulheres Obesas; Artigo; Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia; Vol. 48; N. 2; São 
Paulo, SP; Abril, 2004; 2 E-mails; 4 tabs.; 26 refs.; páginas 276 a 281; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php-

?script=sci_arttext&pid=S0004-27302004000200011&lng=pt&nrm=iso>; acesso em: 16.04.13; 20h; ISSN 0004-2730. 

 

E. M. M. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9385 

E F E I T O S    D A    V I O L Ê N C I A    DO M É S T I C A  
( A N T I E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os efeitos da violência doméstica são as consequências danosas ou fatais, 

emocionais, físicas, sexuais, patrimoniais ou morais, resultantes do convívio agressivo, truculento  

e patológico entre indivíduos unidos por parentesco civil ou consanguinidade, promotoras de so-

frimento explícito ou velado das conscins envolvidas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo violência procede também do idioma Latim, vio-

lentia, “violência; impetuosidade (do vento); ardor (do Sol); arrebatamento; caráter violento; fero-

cidade; sanha; rigor; severidade”, e este de violentus, “impetuoso; furioso; arrebatado”. Surgiu no 

Século XIV. O termo doméstica deriva do mesmo idioma Latim, domesticus, “de casa; domésti-

co; da família; particular; privado”, e esta de domus, “casa; morada, habitação; domicílio”. Apare-

ceu no mesmo Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Consequências da violência doméstica. 2.  Resultados da tortura fa-

miliar. 

Neologia. As duas expressões compostas efeitos não reciclados da violência doméstica  

e efeitos reciclados da violência doméstica são neologismos da Antievoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Efeitos da harmonia doméstica. 2.  Efeitos do bem-estar familiar.  

3.  Concausas da violência doméstica. 

Estrangeirismologia: o manual da paz be true-not violent; a federação internacional 

Terre des Hommes (TDH); o programa A Chance to Play Southern Africa (ACTP-SA); o progra-

ma brasileiro A Chance to Play - O Direito de Brincar; a Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR); o Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP); o colom blanc. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade familiar sadia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Expurgue-

mos toda violência. Primeiro, viver bem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da violência doméstica; o holopensene pessoal do 

comportamento animalizado; o holopensene pessoal da autodestruição; o holopensene pessoal da 

antimetamorfose da agressão, da perversão, da psicopatia, evidenciando o autocárcere; o holopen-

sene da autossuperação cosmoética da agressividade familial; o pensene distorcido deflagrador da 

agressividade diária; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a ignorância evolutiva gerando maus tratos entre familiares; a punição física 

gerando distúrbios afetivos e comportamentos agressivos; a perpetuação da violência no lar;  

o progressivo afastamento do casal; o medo; a vergonha; as mágoas; os pesadelos; a ansiedade;  

a raiva; a depressão; a perda do autorrespeito; a indiferença consigo mesmo e com os demais;  

a reprise dos retrocomportamentos animalizados ampliando a toxidade familiar; a irritabilidade 

impregnando marcas holomnemônicas; a violência consanguínea estampando consequências seri-

exológicas; o fato de a criança evitar olhar os pais evidenciando violência dentro de casa; a rela-

ção violenta predispondo enfermidades mentais; a mordaça e o véu acobertando a agressividade 

familiar; a ausência de lei civil, nos países islâmicos, a respeito do fato de a mulher ser tratada ao 

modo de propriedade privada; os traumas intraconscienciais gerados pela misoginia; os controla-

dores de harém; a leviandade da pessoa hedonista, pensando no presente, indiferente ao próprio 

futuro; a imediata necessidade de reconstrução da estrutura intraconsciencial frágil; o fato de  
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a violência doméstica, em alguns países, ainda ser pouco estudada; a metamorfose do tempera-

mento violento demonstrada nas interações pacifistas e no respeito ao livre arbítrio alheio; a inte-

ração harmônica da célula familiar predispondo o desenvolvimento da célula do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a violência extrafísica do grupocarma familiar reforçando a violência in-

trafisica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a qualificação da psicosfera pes-

soal a partir do entendimento de si e do outro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de ninguém passar em vão ao nosso lado podendo estabele-

cer relações conviviológicas salutares; o princípio do esforço intraconsciencial para enxergar  

o outro; o princípio do laissez-faire podendo representar a negligência dos pais. 

Codigologia: a urgência na aplicação a 2 do Código Duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria da checagem da autointenção desmontando propósitos agressivos 

e controladores. 

Tecnologia: ; a técnica da autossuperação do alcoolismo; a técnica de saber falar no 

momento certo, no local certo, utilizando palavras e modos de inflexão corretos; a técnica de 

pensenizar antes de falar; a técnica da autovigilância, essencial à compreensão da agressividade; 

as técnicas consciencioterápicas; a técnica do silêncio cosmoetificador; a técnica da conscin 

cobaia. 

Voluntariologia: o voluntariado humanitário nas Organizações Não Governamentais 

(ONGs); o voluntariado consciencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos da violência doméstica; os efeitos da autodestruição desenhados 

no corpo físico; os efeitos do terrorismo dentro de casa; os efeitos dilaceradores da estrutura 

familiar, gerando condutas de esquiva e fuga; os efeitos do afrouxamento da precisão do raciocí-

nio; os efeitos da ausência de dicionário afetivo-emocional; os efeitos da impulsividade; os efei-

tos do entendimento da autagressividade; os efeitos do entendimento das consequências da 

violência doméstica; o efeito devastador do poltergeist; os efeitos saudáveis do EV; os efeitos da 

corrente do bem. 

Neossinapsologia: as neossinapses hauridas a partir da aplicação da comunicação não 

violenta (CNV); as neossinapsses necessárias à reeducação de neo-hábitos ortopensênicos; as 

neossinapses adquiridas em imersões no Holociclo, Holoteca, Laboratórios, Dinâmicas Parapsí-

quicas e Tertúlias. 

Ciclologia: o ciclo autossabotador promotor de megaefeitos familiares doentios para-

genéticos e seriexológicos; o ciclo de atuações patológicas reforçadoras da guerra dentro de ca-

sa; o ciclo de manifestações belicistas expondo a imediata necessidade de assistência; o ciclo 

agressão–pedido de desculpas. 

Enumerologia: os efeitos da violência física; os efeitos da violência sexual; os efeitos 

da violência emocional; os efeitos da violência moral; os efeitos da violência patrimonial; os 

efeitos da violência espiritual; os efeitos da negligência. 

Binomiologia: o binômio agressão-culpa; o binômio alcoolismo-fuga; o binômio alcoo-

lismo-festividades evidenciando patologias sociais e familiares; o binômio alcoolismo-poder;  

o binômio drogadição-irritação; o binômio calibragem da assistência–gradações de heterodesas-

sédio. 

Interaciologia: a interação ação violenta–reação violenta. 

Crescendologia: o crescendo acoplamento às realidades perversas–acoplamento às pa-

rarrealidades perversas; a redução da tendência irritadiça a partir da aplicação do crescendo au-

tanamnese-autopercuciência-anticonflitividade; o crescendo efeitos da teoria da paz–efeitos da 

prática da paz. 
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Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-neofatos; o trinômio riscomania-agressivi-

dade-esquiva. 

Polinomiologia: o polinômio violência–agressividade–superficialidade–heteroreforça-

mento–toxidade. 

Antagonismologia: o antagonismo guerra / paz; o antagonismo autoritarismo / acarea-

ção familiar; o antagonismo discussão impositiva / debate produtivo; o antagonismo insinuações 

da violência / insinuações da Desperticidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a assunção do autoconflito poder ser o início da postura 

anticonflitiva. 

Politicologia: a assediocracia; a barbarocracia; a mafiocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a imposição da lei do silêncio; as leis de ação e reação; a lei Maria da 

Penha (Lei N. 11.340, de 7 de agosto de 2006); as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA; Lei N. 8.069, de 13 de julho de 1990); as leis do Estatuto do Idoso (Lei N. 10.741, 2003); 

a Lei dos Direitos Humanos; as leis do Paradireito. 

Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia; a isolofobia; a androfobia; a ginofobia; a agorafo-

bia; a contreltofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da violência intergeracional; a saída da sín-

drome da privação cultural; a evitação da síndrome da pré-derrota ante os dissabores afetivos;  

a superação da síndrome da subestimação; a superação da síndrome da abstinência da Baratros-

fera (SAB). 

Maniologia: a vitimomania; a perversomania. 

Mitologia: o mito de não romper a relação violenta, procrastinando a separação unifi-

cadora do casal em pé de guerra, por ter filhos; o mito de não romper a relação por haver inves-

tido todas as fichas; o mito de não romper a relação violenta por necessitar apoio financeiro;  

o mito de achar possível moldar o outro; o mito de o psicopata ter sentimento; o mito de achar 

possível viver bem ao modo de “panela de press o”. 

Holotecologia: a belicosoteca; a teoteca; a absurdoteca; a convivioteca; a socioteca;  

a recicloteca; a maturoteca; a paradireitoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Nosologia; a Criminologia; a Interprisiolo-

gia; a Parapatologia; a Zooconviviologia; a Grupocarmologia; a Psicossomatologia; a Paraconvi-

viologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o grupo DASA (Dependentes de Amor e Sexo Anônimos); o grupo MADA 

(Mulheres que Amam Demais); o grupo AA (Alcoólicos Anônimos); o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista; o ser desperto. 

 

Masculinologia: os atores da vida cotidiana; o pai; o padastro; o tio; o marido; o filho;  

o jovem; o cunhado; o idoso; o companheiro; o agressor; o homem truculento; o homem violento; 

o pré-serenão vulgar; o escritor; o exemplarista. 

 

Femininologia: as atrizes da vida cotidiana; a mãe; a madastra; a tia; a esposa; a filha;  

a jovem; a cunhada; a idosa; a companheira; a agressora; a mulher truculenta; a mulher violenta;  

a pré-serenona vulgar; a escritora; a exemplarista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo 

sapiens infantilis; o Homo sapiens infelix; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens inte-

rassistentialis; o Homo sapiens pacificus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeitos não reciclados da violência doméstica = as marcas holossomáti-

cas expostas e / ou evocadas pela conscin vitimizada em fase de interprisão grupocármica, sem 

perdoamento ao algoz; efeitos reciclados da violência doméstica = a exposição das marcas holos-

somáticas pela conscin em fase de recomposição grupocármica, perdoando e assistindo outras ví-

timas. 

 

Culturologia: a banalização da cultura da promiscuidade afetivo-sexual; a banalização 

da cultura da assedialidade grupocármica; a cultura de paz. 

 

Taxologia. Pela Antievoluciologia, eis, listados em ordem alfabética, agrupados segundo 

os efeitos nos veículos de manifestação, 44 efeitos passíveis de ocorrer à conscin envolvida em 

contexto de violência doméstica. 

 

A.  Efeitos físicos (soma). 

01.  Alcoolismo. 

02.  Asma. 

03.  Câncer. 

04.  Dor de cabeça. 

05.  Dor somática. 

06.  Drogadição. 

07.  Malestar. 

08.  Marca física. 

09.  Repercussão óssea. 

10.  Subcerebralidade. 

 

B.  Efeitos cognitivos (mentalsoma). 

11.  Acriticismo. 

12.  Autossabotagem. 

13.  Culpabilidade. 

14.  Defensibilidade. 

15.  Distorção cognitiva. 

16.  Egocentrismo. 

17.  Escapismo. 

18.  Menos valia cognitiva. 

19.  Problema de aprendizado. 

20.  Raciocínio lento. 

21.  Ruminação mental. 

22.  Superficialidade. 

 

C.  Efeitos psíquicos (psicossoma). 

23.  Acesso de fúria. 

24.  Comportamento agressivo. 

25.  Comportamento dissociativo. 

26.  Comportamento sexualizado, promiscuidade. 

27.  Desligamento do ambiente. 

28.  Devaneio. 

29.  Dificuldade emocional. 

30.  Dramatização. 

31.  Impulsividade. 

32.  Instintividade. 

33.  Narcisismo. 
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34.  Psicose pós-guerra. 

35.  Romantismo nosográfico. 

36.  Rompante de pânico / desesperança. 

37.  Sociofobia. 

38.  Tendência ao suicídio. 

39.  Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). 

 

D.  Efeitos energéticos (energossoma). 

40.  Acoplamento baratrosférico. 

41.  Assimilação doentia. 

42.  Poltergeist. 

43.  Possessão. 

44.  Vampirização. 

 

Terapeuticologia. Pela Evoluciologia, eis 16 ações libertadoras, agrupadas em duas ca-

tegorias, em ordem alfabética, propostas à conscin interessada em desvincular-se do convívio fa-

miliar violento: 

A.  Motivação (o start, o motor impulsionador, a força da decisão): 

01.  Acionar: acesse o “Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher”. 

02.  Acolher: atenda filhos e dependentes. 

03.  Afastar: mantenha distância do agressor. 

04.  Começar: inicie com pouco, única ação a cada nova etapa. 

05.  Compartilhar: busque apoio de amigos e / ou acompanhamento profissional. 

06.  Conscientizar-se: mantenha-se consciente da situação. 

07.  Controlar-se: monitore as próprias emoções; busque equilíbrio íntimo. 

08.  Enfrentar: procure enfrentar o medo. 

09.  Focar: mantenha a decisão da separação. 

10.  Registrar: registre criminalmente qualquer ameaça recebida. 

 

B.  Persistência (o follow up, o motor mantenedor, a força do continuísmo): 

11.  Confiar: não subestime o próprio potencial, confie em si, não desista. 

12.  Estabelecer metas curtas: subdivida metas maiores em metas menores, factíveis. 

13.  Estudar: pesquise e estude sobre experiências bem sucedidas. 

14.  Manter: fixe no foco e mantenha a decisão, reporte o progresso pessoal aos amigos. 

15.  Substituir: apague os pensamentos derrotistas, substitua-os por pensamentos oti-

mistas. 

16.  Vivenciar: ultrapasse altos e baixos, sem arrependimentos, culpas ou retrocessos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com os efeitos da violência doméstica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  violência  doméstica–manipulação  emocional:  Antievoluciologia;  No-

sográfico. 

03.  Desanimalização  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

05.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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08.  Neopatamar  libertário:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

10.  QI  social:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Separação  unificadora:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

12.  Violência  doméstica:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

 

OS  EFEITOS  DA  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  PODEM  SER  FA-
TAIS.  APROFUNDAR  O  ENTENDIMENTO  DA  NOSOGRAFIA  

DO  ANTICONVÍVIO  HUMANO  ANIMALIZADO  É  IMPORTANTE  

DIRECIONADOR  DA  INTERCONVIVIALIDADE  HARMONIZADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre os efeitos da violência doméstica? 

Já prestou auxílio a quem ainda vivencia tais fatos? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Pai Patrão. Título Original:  Padre Padrone. País: Itália. Data: 1977. Duração: 114 min. Gênero: Dra-

ma. Idade (censura): Livre. Idioma: Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Pao-
lo e Vittorio Taviani Roteiro: Paolo e Vittorio Taviani. Elenco: Omero Antonutti; Saverio Marconi; Marcella Michelan-

geli; Fabrizio Forte; Pierluigi Alvau; Fabio Angioni; Giuseppino Angioni; Giuseppe Brandino; Nanni Moretti. Sinopse: 

Baseado em história real, o filme mostra a trajetória de Gavino, menino obrigado pelo pai a abandonar os estudos para tra-
balhar no campo, cuidando de ovelhas na Sardenha, sul da Itália. Todas as tentativas de mudar de vida são frustradas pela 

ignorância e pela violência do patriarca. Com o tempo Gavino descobre a única saída: estudar. Ter a arma faltante ao pai: 

a cultura. 
2.  Shine (Brilhante). Título Original:  Shine. País: Austrália. Data: 1996. Direção: Scott Hicks. Roteiro: 

Scott Hicks; Jan Sardi. Gênero: Drama / Musical / Romance. Duração: 105 minutos. Tipo: Longa-metragem Elenco: 
Geoffrey Rush; Noah Taylor; Armin Mueller-Stahl; Lynn Redgrave; John Justin; Braine Gielgud; Alex Rafalowicz; Sonia 

Todd; Chris Haywood. Sinopse: Baseado na verdadeira história de pianista australiano David Helfgott, este filme mostra 

a paixão de David (Geoffrey Rush) pela música clássica. Porém, a rejeição do pai e a pressão para realizar concertos per-

feitos o levam ao desequilíbrio mental. Somente o amor da mulher poderá ajudá-lo a compartilhar o talento musical com  

o resto do mundo. 
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ginas 358. 
10.  Wilmot, William W.; & Hocker, Joyce L.; Interpersonal Conflict; 364 p.; 11 caps.; 85 enus.; 194 ilus.;  

5 tabs.; 726 refs.; 23 x 18,5 cm; br.; 7ª Ed.; Mc Graw-Hill; New York, NY; 2007; páginas 69 a 101. 
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E F E I T O    T A R Í S T I C O    D O    P E R D Ã O  
( P E R D O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O efeito tarístico do perdão é o resultado ou consequência auto e heteres-

clarecedora do ato de perdoar, desculpar, relevar e sobrepairar com racionalidade e lógica, pela 

conscin, homem ou mulher, à falta cometida por outrem, proporcionando libertação de interpri-

sões grupocármicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra efeito vem do idioma Latim, effectum, “efeito; produto de alguma 

causa”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo tarefa procede do idioma Árabe, tariha, “quantida-

de de trabalho que se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de 

alguma mercadoria a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es deriva do idioma 

Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O termo claro procede também do idioma La-

tim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O termo esclarecimento 

surgiu no Século XV. O termo perdão procede também do idioma Latim, perdonet, “que perdoe”, 

derivado do verbo perdonare, “perdoar”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Efeito esclarecedor do perdão. 2.  Consequência tarística do perdão. 

3.  Repercussão do ato de relevar mágoas. 

Neologia. As 4 expressões compostas efeito tarístico do perdão, efeito tarístico do mini-

perdão, efeito tarístico do maxiperdão e efeito tarístico do megaperdão são neologismos técnicos 

da Perdonologia. 

Antonimologia: 1.  Efeito da omissão da mágoa. 2.  Interprisão grupocármica pelo ran-

cor. 3.  Sequelas da dissimulação dos melindres. 4.  Efeito da vingança. 

Estrangeirismologia: o Pesquisarium; o collateral effect ou side effect; o perdão in sae-

cula saeculorum; o upgrade afetivo; o atonement. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da interassistencialidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Perdão  

é megadesagravo. Perdão: exemplo esclarecedor. Perdão é autotares. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência tarística; o holopensene pessoal 

do senso de autesclarecimento; o holopensene pessoal da intercompreensão; o ato de desvenci-

lhar-se do holopensene das interprisões grupocármicas; a construção do holopensene pessoal be-

nevolente; a assunção do materpensene pacificador; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os ternopensenes; a ternopensenidade; a reconstrução do materpense-

ne pessoal; a vivência da autopensenidade transparente; a teática na reelaboração pensênica; a su-

peração da pensenização infantilizada; a conquista da pensenização cosmoética libertária; a con-

solidação da autopensenização coerente à vivência do perdão cosmoético; o estudo do perdão for-

talecendo o holopensene do Pacificarium. 

 

Fatologia: a habilidade de empregar o perdão antecipado às pessoas antagônicas; o re-

sultado tarístico da superação dos malentendidos; as consequências do reconhecimento do erro 

cometido; a autocompreensão cosmoética das reações emocionais das pessoas; a compreensão 

dos fatos alavancando o perdão; o fato de o ato de perdoar poder ser unilateral; o perdão exempli-

ficando o primeiro acerto quanto ao erro da inexperiência alheia; o impacto da dessoma desper-

tando a vontade de perdoar; a generosidade; o ato de relevar tolices provenientes das imaturidades 

alheias; o esforço na compreensão das informações reestabelecendo a comunicação interconscien-
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cial assertiva; o perdão favorecendo a reciclagem intraconsciencial; a qualificação cosmoética da 

lembrança; o soerguimento da conscin após os percalços existenciais; a insônia pela ruminação 

das situações ofensivas; a ausência do perdão gerando as minidissidências ideológicas; a vivência 

do perdão modificando o neuroléxico pessoal; a tendência do ofensor ter maior dificuldade de 

perdoar se comparado ao próprio ofendido; a dificuldade para identificar as emoções; a ofensa;  

a injúria; a insensatez; a supervalorização da sensação incômoda da mágoa causada por pessoa de 

relacionamento íntimo; a falta de entendimento gerando o rancor; o alívio emocional percebido 

pela consciência heteroperdoadora; o exemplo cosmoético do autoimperdoamento; a maturidade 

evolutiva da conscin; a civilidade dos cidadãos; o exemplo tarístico da reintegração interpessoal; 

o fato de o perdão não significar ingenuidade; a prioridade do perdão às consciências prejudica-

das no passado; o ato de conceder perdão; os atenuantes; a tarefa do esclarecimento (tares); a rea-

ção emocional sob a ótica conscienciométrica; o acerto nas abordagens conscienciais; o ato de 

dispensar o desagravo; a benignidade espontânea; o acolhimento assistencial; a superação do or-

gulho; a mudança de patamar evolutivo; a inteligência evolutiva (IE) manifesta no ato de perdoar; 

o pré-perdão assistencial; o perdão da ignorância; o perdão da imaturidade alheia; o perdão deri-

vado da compreensibilidade pessoal; o perdão incondicional; o perdão irrestrito; o perdão com 

assistência continuada; o exemplo pessoal do perdão; a magnanimidade na condição exemplar do 

perdão; a complexidade do perdão perante a cosmoética; a antiofensividade; a reeducação emo-

cional; a amortização evolutiva; o acerto grupocármico; a libertação da interprisão milenar; a ini-

ciativa assistencial; a cosmovisão evolutiva; a mudança da matriz mental; as ações sadias perdu-

ráveis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermis-

sivo (CI) avançado; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a falta do perdão predispondo a possessão inter-

consciencial baratrosférica; o perdão qualificando as energias conscienciais para a prática da tene-

pes; o acoplamento energético para compreender os microuniversos conscienciais; os resgates ex-

trafísicos provenientes do esclarecimento pelo perdão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo esclarecimento-perdão; o sinergismo assistente-assisti-

do; o sinergismo tares-desassédio; o sinergismo tares-heterorreeducação; o sinergismo tares- 

-fraternismo; o sinergismo da intencionalidade cosmoética; o sinergismo força presencial–auto-

ridade cosmoética fortalecendo os argumentos a favor da tares. 

Principiologia: o princípio da primazia da tares passível de promover o perdão interas-

sistencial; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica;  

o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) visando a re-

conciliação grupocármica; o princípio do pré-perdão interassistencial; o principium coincidentia 

oppositorum; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de os danos gerarem 

obrigações; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a constatação do erro. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre o perdão 

através da tares; os códigos da busca de consenso. 

Teoriologia: a teoria e a prática do perdão vivenciadas por meio da tares; a teoria das 

afinidades interconscienciais; a teoria da grupalidade inescapável; a teoria da reurbex; a teoria 

e prática do trinômio egocarma-grupocarma-policarma. 

Tecnologia: a técnica da assistência tarística; a técnica do perdão universal antecipa-

do; as técnicas do autoimperdoamento e heteroperdoamento; a técnica da tares aplicada às re-

conciliações interconscienciais; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da interces-

são; a técnica da desdramatização emocional; as técnicas de reeducação autopensênica; as téc-

nicas de concessão cosmoética; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de domestica-

ção mútua. 
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Voluntariologia: o voluntariado teático da tares em prol do perdão; o engajamento do 

voluntariado conscienciológico libertário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico Serena-

rium; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;  

o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível 

da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito tarístico do perdão; o efeito halo das reconciliações; o efeito do 

perdão no sobrepujamento da mágoa; o efeito da comunicação assertiva; o efeito da auto e hete-

rassistência na compreensão das diferenças; o efeito da autopesquisa na conquista do perdão. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da vivência da autotares aplicadas à recon-

ciliação; as neossinapses adquiridas após a reciclagem pensênica; as neossinapses oriundas das 

posturas libertárias; as neossinapses pacificadoras geradas pela anticonflitividade; as neossinap-

ses oriundas da compreensão do anticonflito. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo tacon-tares; o ciclo perdão-reconciliação; o ciclo desen-

tendimento-arrependimento; o ciclo empatia-sobrepairamento-desdramatização-anticonflitivida-

de; o ciclo erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o ciclo erro-retificação-acerto; a ruptura 

do ciclo vítima-algoz. 

Enumerologia: a saída do egocentrismo pelo arrependimento; o respeito e compreensão 

das imaturidades alheias; a assunção das autorresponsabilidades evolutivas; a reeducação em prol 

do autoimperdoamento; o exercício do heteroperdão; a vivência da gratidão e das reconciliações; 

a acalmia interior refletindo na harmonização exterior. 

Binomiologia: o binômio tares-perdão; o binômio cosmovisão-perdão; o binômio pe-

quenas mudanças–grandes efeitos; o binômio autoimperdeoador-heteroperdoador; o binômio 

admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação compreensão-perdão; a interação egocídio cosmoético–per-

dão mútuo; a interação autodesassédio-heteroperdoamento. 

Crescendologia: o crescendo abertismo consciencial–diálogo edificante–esclarecimen-

to–compreensão–perdão–holopacificação íntima; o crescendo compreensão-perdão-libertação; 

o crescendo doação–perdão–libertação–amizade raríssima.  

Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio partilha de bens–partilha 

do saber–compartilhamento consciencial; o trinômio doação-generosidade-assistência; o trinô-

mio instinto-sentimento-autopostura; o trinômio perdão-pacificação-compensação. 

Polinomiologia: o polinômio mágoa-compreensão-perdão-assistência; o polinômio per-

dão-reconciliação-agradecimento-retribuição; o polinômio autabnegação–autossacrifício–con-

cessão–renúncia cosmoética.  

Antagonismologia: o antagonismo desafeição / perdão; o antagonismo perdão teórico  

/ perdão vivenciado. 

Paradoxologia: o paradoxo do perdão silencioso; o paradoxo do perdão discordante;  

o paradoxo de a tares impactante poder proporcionar a elucidação de malentendidos e perdão. 

Politicologia: a assistenciocracia; a discernimentocracia; a proexocracia; a lucidocracia; 

a democracia; a política da cooperação. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei do maior esforço; a lei do 

exemplarismo cosmoético pessoal; a lei da interdependência consciencial; as leis da conviviali-

dade sadia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a ortoconviviofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia;  

a neofilia. 

Fobiologia: a lucidofobia; a criticofobia; a neofobia; a xenofobia; a raciocinofobia;  

a descrenciofobia; a fobia às perdas; a superação da enissofobia.  
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Sindromologia: a síndrome da vitimização; a síndrome da dominação; a síndrome do 

justiceiro; a síndrome da teimosia; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a mania antievolutiva de viver pautado pelas manifestações instintivas sub-

cerebrais; a mania de descartar consciências antagônicas; a mania de exacerbação emocional;  

a mania de julgar os outros; a mania de não aprender com os erros; a mania de não se colocar no 

lugar do outro; a mania de querer estar certo; a mania da rivalidade.  

Mitologia: a queda do mito da existência de atos sem consequências; o mito de o perdão 

ser sinal de fraqueza; o mito do perdão pela culpa; o enfrentamento do mito da responsabilidade 

divina; o mito “perdoar é esquecer”. 

Holotecologia: a argumentoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca;  

a consciencioteca; a evolucioteca; a ofiexoteca; a pensenoteca; a proexoteca; a recexoteca; a ta-

risticoteca; a teaticoteca; a tenepessoteca.  

Interdisciplinologia: a Perdonologia; a Taristicologia; a Efeitologia; a Reeducaciologia; 

a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Autodisciplinologia; a Cosmoeti-

cologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia; a Proexologia; a Evolucio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o perdoador; o heteroperdoador; o autoimperdoador; o algoz; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o exemplarista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; 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 para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sensitivo ex-

periente; o parapsiquista maduro. 

 

Femininologia: a perdoadora; a heteroperdoadora; a autoimperdoadora; a algoz; a aco-

plamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a ataca-

dista consciencial; a autodecisora; a exemplarista; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teleter-

tuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a sensi-

tiva experiente; a parapsiquista madura. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens clemens;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Ho-

mo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens remissor; Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: efeito tarístico do miniperdão = o desencadeado pela convivência diária 

(Egocarmologia), esclarecendo quanto à capacidade de minimizar as ofensas recebidas sem carre-
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gar na antipensenização; efeito tarístico do maxiperdão = o desencadeado aos componentes do 

grupo evolutivo (Grupocarmologia), esclarecendo quanto à capacidade de relevar as ofensas rece-

bidas e procurando ajudar o ofensor ou a ofensora, sem qualquer postura de superioridade; efeito 

tarístico do megaperdão = o desencadeado às consciências do Cosmos (Policarmologia), esclare-

cendo quanto à capacidade de assistência ínsita na antiofensividade antecipada, irrestrita e liber-

tária. 

 

Culturologia: a cultura do perdão vivenciada no esclarecimento; a cultura da assisten-

cialidade multidimensional; cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da Ortoconviviolo-

gia; a cultura da Interassistenciologia Tarística; a cultura do antipreconceito; a cultura do fra-

ternismo; a cultura da holomaturidade evolutiva tarística; a cultura do libertarismo; a cultura da 

Serenologia. 

 

Ressignificação. Segundo a Assistenciologia, a tares possibilita ressignificar conceitos 

anacrônicos e imaturos da consciência. Eis, em ordem alfabética, 20 condições passíveis de serem 

alcançadas sob a ótica do efeito tarístico do perdão: 

01.  Adultidade: a superação do infantilismo existencial. 

02.  Amizades: a consolidação de amizades e prevenção de desafetos. 

03.  Amparo: o rapport com amparo por desatar o elo da vingança. 

04.  Anticompetitividade: a superação do egocentrismo e do orgulho. 

05.  Antiofensividade: a ausência de mágoa com a imaturidade alheia. 

06.  Antivitimização: a análise dos eventos com temperança. 

07.  Assistência: a qualificação da assistência pelo exemplarismo. 

08.  Autenticidade: o comportamento sem melindres ou omissões. 

09.  Compreensão: a elaboração do dicionário neuroléxico do perdão. 

10.  Cosmovisão: a capacidade de perceber os eventos de diferenciados ângulos. 

11.  Desassédio: a superação das culpas infundadas, pelo autodesassédio. 

12.  Desdramatização: o sobrepairamento nas situações valorizando a maturidade. 

13.  Desintoxicação: a desmistificação das ilusões emocionais e do desamor. 

14.  Impessoalidade: a impessoalização interassistencial. 

15.  Pacificação: a restauração do equilíbrio holossomático. 

16.  Paraprofilaxia: a paraprevenção das interprisões grupocármicas. 

17.  Recins: a capacidade de auto e heteratualização das posturas anacrônicas. 

18.  Reeducação: a opção pela correção de ações antievolutivas. 

19.  Resiliência: a autocapacidade de perdoar a ingratidão dos assistidos. 

20.  Responsabilidade: a assunção da responsabilidade perante as próprias ações. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o efeito tarístico do perdão, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Autorreflexão  na  docência  conscienciológica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

03.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Ciclo  reparatório:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

05.  Conciliação  das  interdependências:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

08.  Impessoalização:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Perdão  irrestrito:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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11.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Relevalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Repercutibilidade  assistencial  tarística:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

O  EFEITO  TARÍSTICO  DO  PERDÃO  POTENCIALIZA  O  DE-
SASSÉDIO  GRUPOCÁRMICO  ELEVANDO  O  EXEMPLARIS-
MO  COSMOÉTICO  DOS  INTERESSADOS  NA  INTERASSIS-
TÊNCIA  E  NA  TAREFA  REURBANIZADORA  PLANETÁRIA.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o efeito tarístico do perdão ou pre-

fere manter-se subjugado ao orgulho paralisante? Considera perdoar irrestritamente e pedir per-

dão sem constrangimentos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel 

Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. da 1a edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções; 11 
caps.; 20 cenografias; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 72 fil-

mes; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 25 infográficos; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 

5 teorias; 15 websites; 2 apênds.; glos. 86 termos; 324 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed. rev. e aum.; Associação Interna-
cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 25, 46, 72, 74, 78, 126, 130, 159, 162 a 164, 183 e 191 a 206. 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a  Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 139, 625 e 995. 

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 75, 1.033  
e 1.034. 

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 110, 129, 

411, 413, 417, 491 e 559. 

 

A. M. N. 
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E F I C Á C I A    A U T O P E S Q U I S Í S T I C A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A eficácia autopesquisística é o efeito ou resultado evolutivo da autopes-

quisa esclarecedora e exitosa, realizada pela conscin, homem ou mulher, determinada a alavancar, 

exemplificar e consolidar reciclagens intraconscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo eficácia vem do idioma Latim, efficacia, “poder; virtude; eficácia”.  

Surgiu no Século XIV. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. A palavra pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idio-

ma 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. 

Sinonimologia: 1.  Autopesquisa eficaz. 2.  Autopesquisa exitosa. 3.  Autopesquisa pro-

dutiva. 4.  Acabativa autopesquisística; teática. 5.  Efetivação de recins. 6.  Autodesassédio cons-

ciencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas eficácia autopesquisística, minieficácia autopes-

quisística, maxieficácia autopesquisística e megaeficácia autopesquisística são neologismos téc-

nicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Ineficácia autopesquisística. 2.  Autopesquisa improdutiva. 3.  Auto-

pesquisa superficial; autopesquisa teórica. 4.  Autocorrupção consciencial. 5.  Procrastinação de 

recins. 6.  Parada antievolutiva. 

Estrangeirismologia: o strong profile da conscin lúcida; o Pesquisarium; o turning 

point evolutivo; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento  

quanto à importância evolutiva da autopesquisa. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autopesqui-

sa exige esforço. O exemplo desperta. Recin: eficácia evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a eficácia autopesquisística; a reflexão permanente; a introspecção sadia; os 

solilóquios produtivos; a metodologia eficiente; a autorganização; a rotina útil; a Inventariologia; 

a manutenção dos registros pessoais; o detalhismo exaustivo; a amplitude do paradigma cons-

ciencial; a realidade intraconsciencial; a lupa intraconsciencial; a realidade parapsíquica; a auto-

pesquisa conduzida para o mentalsoma; o uso da autocrítica; os 99% de transpiração e o 1% de 

inspiração; a vontade inquebrantável e javalínica de reciclar; a liderança intraconsciencial; a saída 

da zona de conforto; a entrada na zona de conflito; a identificação dos focos de tensão; a autoin-

corruptibilidade; a autocura ao invés do autengano da heterocura; o auxílio da consciencioterapia; 

a profundidade de avaliação; as folhas do Conscienciograma; a expansão cosmovisiológica do 

cosmograma; a extensão da tenepes; a participação nas tertúlias conscienciológicas; o descarte 

das autovitimizações; o autenfrentamento; as crises de crescimento; a autossuperação; a Cosmoé-

tica Destrutiva; a eliminação dos desvios proexológicos; o autodesassédio; a cosmovisão no lugar 

da monovisão; a eficácia em consertar erros; o efeito decisório da eficácia autopesquisística; os 

ajustes na proéxis; a otimização de recins; a manutenção de recins cíclicas; a produtividade 

mentalsomática; a força do exemplarismo pessoal; a melhora no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); a vacina antimelin; o completismo existencial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os parafatos orien-

tando a autopesquisa; o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido; a tenepes; a projeção lúcida; 

a validação das paraevidências; o acesso à paraprocedência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo trabalho-resultado; o sinergismo teática-verbação-con-

for; o sinergismo reflexão-mudança; o sinergismo autopesquisa-heteropesquisa; o sinergismo 

efeitos da voliciolina−resultados gesconológicos; o sinergismo megatrafor-materpensene. 

Principiologia: o princípio do devagar e sempre; o princípio da verbação pesquisística; 

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal da priorização evolutiva; o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC). 

Teoriologia: a teoria do EV; a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica do Conscienciograma; a técnica do enciclopedismo; a técnica do 

fichamento no Holociclo; a técnica do Cosmograma; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica 

do crescendo; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da autorreflexão 

de 5 horas; a técnica dos 100 procedimentos; a técnica interassistencial da tenepes; as técnicas 

conscienciométricas; a técnica da assim-desassim; as técnicas evolutivas; a técnica da assepsia 

energética; as técnicas da projeção consciente. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da autorganização; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consci-

enciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o Se-

renarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Recexologia; o Colégio Invisível dos verponologistas. 

Efeitologia: o efeito halo da pesquisa; o efeito da concentração mental na eficácia auto-

pesquisística; o efeito da autopesquisa na profundidade intraconsciencial; o efeito da autopes-

quisa na qualificação interassistencial; o efeito da docência conscienciológica na eficácia auto-

pesquisística; os efeitos da recin. 

Neossinapsologia: as neossinapses das verpons autopesquisísticas; as neossinapses da 

prática da tenepes; as neossinapses da recin. 

Ciclologia: o ciclo do continuísmo autopesquisístico; o ciclo reflexão-decisão-execução; 

o ciclo de efetivação de recins; o cipriene. 

Enumerologia: a eficácia da volição; a eficácia do EV; a eficácia do registro; a eficácia 

do autodidatismo; a eficácia do parapsisquismo; a eficácia da teática; a eficácia do labcon. 

Binomiologia: o binômio eficiência-eficácia; o binômio lucidez−autojuízo crítico; o bi-

nômio autocrítica-heterocrítica; o binômio aprendizado-reaprendizado; o binômio repetição útil– 

–eficiência; o binômio continuísmo-resultado; o binômio autoincorruptibilidade consciencial–efi-

cácia autopesquisística; o binômio verbação-recin. 

Interaciologia: a interação ação-resultado; a interação debate-pesquisa; a interação 

apostilamento-profundidade; a interação tenepes-recin; a interação amparador-amparando. 

Crescendologia: o crescendo teoria-prática; o crescendo monovisão-cosmovisão; o cres-

cendo autodiagnóstico-autenfrentamento; o crescendo autopesquisa-autocura; o crescendo re-

cins-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio compe-

tência-eficiência-eficácia; o trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio autodiagnóstico−autoenfrentamento−autossupera  o−efi-

cácia autopesquisística; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o poli-

nômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita técnica. 

Antagonismologia: o antagonismo eficácia / atelia; o antagonismo realização pessoal 

/ verborragia. 
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Paradoxologia: o paradoxo da passividade ativa. 

Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a argumentocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço autopesquisístico. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a bibliofi-

lia; a laborfilia; a leiturofilia; a grafofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a cognofobia; a tecnofobia; a gnosiofobia; a enissofobia; a epistemofobia; 

a cyberfobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Swendenborg; a síndrome de Amiel; a síndrome da dis-

persão consciencial; a síndrome da mediocrização. 

Mitologia: a mitoclastia inerente à autocognição. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a cognoteca; a fatoteca; a mentalsomatoteca; a experi-

mentoteca; a teaticoteca; a criticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia;  

a Teaticologia; a Pensenologia; a Conscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Tenepessolo-

gia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin determinada; a conscin autopesquisadora;  

a conscin exemplarista; a conscin cobaia; a conscin escritora; a conscin verbetógrafa; a conscin 

enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autopesquisador; o homem de ação; o tocador de obra; o intelectual; 

o sistemata; o autodidata; o intermissivista; o semperaprendente; o enciclopedista; o paracientista 

conscienciológico; o conscienciômetra; o reciclante existencial; o inversor existencial; o exempla-

rista; o parapercepciologista; o tenepessista; o projetor consciente; o desperto; o completista;  

o ofiexista. 

 

Femininologia: a autopesquisadora; a mulher de ação; a tocadora de obra; a intelectual; 

a sistemata; a autodidata; a intermissivista; a semperaprendente; a enciclopedista; a paracientista 

conscienciológica; a conscienciômetra; a reciclante existencial; a inversora existencial; a exem-

plarista; a parapercepciologista; a tenepessista; a projetora consciente; a desperta; a completista;  

a ofiexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens determinator; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens evolu-

tiologus; o Homo sapiens methodologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minieficácia autopesquisística = a recuperação de cons magnos; maxi-

eficácia autopesquisística = a produção da gescon; a megaeficácia autopesquisística = a produção 

da megagescon. 

 

Culturologia: a cultura evolutiva da Autopesquisologia; a cultura da valorização do 

autoconhecimento. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a eficácia autopesquisística, indicados para a expansão  

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  crescente:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Eficácia  explicativa:  Argumentologia;  Neutro. 

08.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Fato  orientador:  Pesquisologia;  Neutro. 

10.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

15.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  EFICÁCIA  AUTOPESQUISÍSTICA  É  A  TEÁTICA  EVOLU-
TIVA  CONTÍNUA  IMPRESCINDÍVEL  AOS  CICLOS  ININTER-
RUPTOS  DE  RECINS  DA  CONSCIN  DETERMINADA  A  AL-
CANÇAR  A  DESPERTICIDADE  NESTA  VIDA  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisador da própria consciência, tem cultiva-

do a eficácia autopesquisística? Encara a vida intrafísica como oportunidade de efetivar recins? 

 

A. D. N. 
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E F I C Á C I A    E V O L U T I V A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A eficácia evolutiva é o poder, talento ou trafor pessoal da conscin lúcida 

de imprimir eficiência teática aos próprios esforços de evoluir com racionalidade, lógica e auto-

crítica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo eficácia deriva do idioma Latim, efficacia, “poder; virtude; eficá-

cia”. Surgiu no Século XIV. A palavra evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolu-

tion, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Eficiência evolutiva. 02.  Poder evolutivo. 03.  Suficiência evoluti-

va. 04.  Autopotencialização evolutiva. 05.  Competência evolutiva. 06.  Autocatálise evolutiva. 

07.  Agilização evolutiva; dinamização evolutiva. 08.  Capacidade evolutiva; efetividade evoluti-

va. 09.  Maximização evolutiva. 10.  Sabedoria evolutiva; validez evolutiva. 

Neologia. As duas expressões compostas eficácia evolutiva simples e eficácia evolutiva 

sofisticada são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Ineficácia evolutiva. 02.  Insuficiência evolutiva. 03.  Deficiência 

evolutiva. 04.  Incompetência evolutiva. 05.  Inépcia evolutiva. 06.  Estacionamento evolutivo. 

07.  Regressão involutiva; retrogradação pessoal. 08.  Apedeutismo evolutivo. 09.  Hibernação 

existencial. 10.  Alienação existencial; antiprogressismo pessoal; colapso existencial. 

Estrangeirismologia: o breakthrough evolutivo; o upgrade evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolutividade consciencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evoluímos 

sob pressão. Sejamos evolutivamente eficazes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexo-

pensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a eficácia da autopensenidade. 

 

Fatologia: a eficácia evolutiva; a eficiência pessoal para evoluir; a dinâmica da eficácia 

evolutiva; a busca do êxito construtivo no âmbito da evolução consciencial; a agilização da eficá-

cia evolutiva; a eficácia superlativa; a eficácia nas iniciativas pessoais; o senso de auteficácia;  

a eficácia pessoal sem preocupação com a competitividade; as autopriorizações evolutivas; o in-

cremento da eficácia proexológica pessoal; a inteligência resolutiva; a destreza mental; a Presen-

ciologia; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a eficácia pessoal na aplicação do arco voltaico craniochacral; a efi-

cácia pessoal na promoção do autencapsulamento; a eficácia no acesso às Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade–evolução consciencial. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial lúcida; o princípio da auteducação 

evolutiva; o princípio da eficácia natural. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da evolutividade continuada;  

a teoria da eficácia indireta ou mediata. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos úteis dos esforços evolutivos pessoais; o efeito da grupocarmali-

dade na evolução consciencial; o efeito Hulk; o efeito placebo dos ph.Deuses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a eficácia evolutiva intelectual; a eficácia evolutiva emocional; a eficá-

cia evolutiva física; a eficácia evolutiva assistencial; a eficácia evolutiva cosmoética; a eficácia 

evolutiva parapsíquica; a eficácia evolutiva organizacional. 

Binomiologia: o binômio autorganização-auteficácia; o binômio dedicação-compe-

tência. 

Interaciologia: a interação esforço pessoal–rendimento evolutivo; a interação eficácia 

pessoal–aceleração evolutiva; a interação patológica pendência-ineficácia. 

Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o cres-

cendo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo bom-melhor. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) eficácia-eficiência-efetividade; o trinômio evolu-

tivo energético EV–arco voltaico–tenepes. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo eficácia / ineficácia. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a cogniciofilia;  

a sociofilia; a recexofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a recexoteca; a interas-

sistencioteca; a projecioteca; a tecnoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Eficaciologia; a Eficienciologia; a Autocogni-

ciologia; a Autocoerenciologia; a Priorologia; a Megafocologia; a Holomaturologia; a Experi-

mentologia; a Mentalsomatologia; a Superlativologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 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 efficax; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens poly-

matha; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens or-

thopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: eficácia evolutiva simples = a da conscin dedicada a alcançar determina-

do objetivo simplório; eficácia evolutiva sofisticada = a da conscin dedicada a alcançar vários 

objetivos prioritários, convergentes e integrados ao mesmo tempo. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a eficácia evolutiva, indicados para a expansão das abor-

dagens 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.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  EFICÁCIA  EVOLUTIVA  É  ASSUNTO  INDISPENSÁVEL  

PARA  QUEM  PRETENDE  APROVEITAR  O  ESTÁGIO  DA  VI-
DA  INTRAFÍSICA  DE  MODO  DINÂMICO,  PROGRESSIVO,  
COSMOÉTICO,  ABRANGENTE  OU  COSMOVISIOLÓGICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está atento à eficácia evolutiva? Tem alguma 

técnica mais relevante para aumentar as próprias eficiências multifacéticas? 
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E F I C Á C I A    E X P L I C A T I V A  
( A R G U M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A eficácia explicativa é o poder pessoal de argumentar capaz de expor, 

com racionalidade e lógica, os pensamentos de modo a informar com clareza e plenitude a estru-

tura das conclusões técnicas quanto ao sentido do assunto sob análise, sem deixar pairar nebulosi-

dades ou quaisquer dúvidas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo eficácia deriva do idioma Latim, efficacia, “poder; virtude; eficá-

cia”. Surgiu no Século XIV. A palavra explicativa procede também do idioma Latim, explicatum, 

supino de explicare, “abrir; desenvolver; desdobrar; desembaraçar; desenredar; acabar; concluir; 

explicar; esclarecer; expor”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Eficiência explicativa. 2.  Poder explicativo. 3.  Suficiência explana-

tória. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo eficácia: efi-

caciar; eficacidade; eficaz. 

Neologia. As duas expressões compostas eficácia explicativa básica e eficácia explicati-

va evoluída são neologismos técnicos da Argumentologia. 

Antonimologia: 1.  Ineficácia explicativa. 2.  Insuficiência explicativa. 3.  Deficiência 

explanatória. 

Estrangeirismologia: o breakthrough pesquisístico; o acid test da consciência; a happy 

hour mentalsomática. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à percuciência e parapercuciência pessoais. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: Evitemos ex-

plicações apressadas. Tudo exige explicação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a eficácia explicativa; a profundidade das assertivas; os limites das afirma-

ções; a ampliação do conhecimento; o poder explicativo da conscin; a aptidão explicativa ou di-

dática; a explicação explicitante; a explicação científica; a explicação metódica; a explicação or-

ganizada; a interpretação minuciosa dos fatos; o achado das neoverpons. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a explicação objetiva dos parafenômenos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo racionalidade-explicitação. 

Principiologia: o princípio da logicidade existencial. 

Teoriologia: a teoria específica embasando a compreensão das realidades. 

Tecnologia: a técnica da Dialética; a técnica da Refutaciologia; a técnica da divulgação 

científica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Parapedagogiologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Her-

meneutas. 

Efeitologia: o efeito esclarecedor da ponderação lógica. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoinformações. 

Ciclologia: o ciclo pesquisístico leitura-pesquisa-exposição; o fato desencadeante expli-

cativo do ciclo de outros fatos. 

Enumerologia: o caráter megafocal da explicação; o caráter analítico da explicação;  

o caráter sintético da explicação; o caráter didático da explicação; o caráter maduro da explica-

ção; o caráter racional da explicação; o caráter profundo da explicação; o caráter avançado da 

conclusão. 

Binomiologia: o binômio autovivência–eficácia explicativa; o binômio Hermenêutica- 

-Exegética. 

Interaciologia: a interação dos nichos das neoideias. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-achado-debate. 

Polinomiologia: o polinômio compreender-julgar-explicar-criar. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a sofocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a cognofilia; a logicofilia. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a cognoteca; a metodoteca; a experimentoteca; a argumentoteca; a co-

municoteca; a polemoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Argumentologia; a Eficienciologia; a Refutaciologia; a Mental-

somatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Parapedagogiolo-

gia; a Hermeneuticologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 explicator; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens 

mentalsomaticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens or-

thopensenicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens professor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: eficácia explicativa básica = a da argumentação superficial ou eletronóti-

ca; eficácia explicativa evoluída = a da argumentação profunda ou conscienciológica. 

 

Culturologia: a cultura das pesquisas em geral. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a eficácia explicativa, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

02.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Exegese  conscienciológica:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  EFICÁCIA  EXPLICATIVA  HÁ  DE  SER  CONSIDERADA, 
DE  MODO  ALTAMENTE  ACURADO,  POR  TODA  CONSCIN,  

POR  EXEMPLO,  DOCENTE,  LÓGICA,  NAS  ASSERTIVAS 
E  EXPOSIÇÕES  PÚBLICAS  DE  QUAISQUER  NATUREZAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se plenamente satisfeito com o nível de 

explanação racional dos próprios argumentos nos debates públicos? A eficácia explicativa já al-

cança alto nível de logicidade nesses argumentos? 
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E F I C Á C I A    I N V E X O L Ó G I C A  
( I N V E X O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A eficácia invexológica é a qualidade ou efeito das realizações cosmoéticas 

da conscin, homem ou mulher, imprimindo eficiência teática na aplicação da técnica da inversão 

existencial (invéxis), com emprego da autocriticidade, autesforço e maxiplanejamento.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo eficácia deriva do idioma Latim, efficacia, “poder; virtude; eficá-

cia”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo inversão provém igualmente do idioma Latim, inversio, 

“inversão; transposicão em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere,“virar; voltar do 

avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. O vo-

cábulo existencial procede do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu também 

no Século XIX. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Êxito na invéxis. 2.  Acabativa invexológica eficaz. 3.  Frutificação 

invexológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas eficácia invexológica, eficácia invexológica aqui-

sitiva, eficácia invexológica executiva e eficácia invexológica distributiva são neologismos técni-

cos da Invexometrologia. 

Antonimologia: 1.  Ineficácia invexológica. 2.  Ineficiência invexológica. 3.  Improduti-

vidade invexológica. 4.  Fracasso invexológico. 5.  Ociosidade invexológica. 6.  Pseudoinvéxis.  

7.  Eficácia recexológica. 8.  Teoria invexológica.  

Estrangeirismologia: o know-how da invéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autojuízo crítico. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: Maxiplaneja-

mento: síntese intraconsciencial. Autocriticidade: prevenção consciencial. Maxiplanejamento, 

megafoco, materpensene. Organização gera realização. Invéxis, megacompléxis, maximoréxis. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial relativa ao tema: – Tudo tem seu tempo. 

Citaciologia. E no final, não são os anos da sua vida que contam, é a vida em seus anos 

(Abraham Lincoln, 1809–1865).  

Ortopensatologia: – “Eficácia. A eficácia exige a vivência do trinômio conteúdo-crité-

rio-constância”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da invéxis; a retilinearidade autopensênica; a auto-

pensenização atilada; a autorganização pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os invexo-

pensenes; a invexopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; o megafoco duradouro revelado no 

materpensene pessoal; o holopensene da holomaturidade precoce; a lateropensenidade convergin-

do para a meta prioritária; o megafoco pensênico inalterável pelas circunstâncias externas; as con-

quistas cosmoéticas reveladas na autopensenidade. 

 

Fatologia: a eficácia invexológica; a práxis invexológica; as inversões conscienciais;  

a coerência intermissiva desde a juventude; a reeducação inversiva; o aproveitamento inversivo 

da vida; as megametas da invéxis; o aproveitamento dos aportes existenciais; o maxiplanejamento 

realista; o monopólio das decisões racionais; os ajustes assertivos na trajetória proexológica;  

o travão evolutivo; o desvio existencial; a identificação das recins prioritárias; a maturidade afeti-

va precoce expressada na dedicação interassistencial; a consolidação da identidade interassisten-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9409 

cial; a identificação precoce do perfil invexológico; a definição do megafoco evolutivo; a rotina 

útil; a inteligência evolutiva (IE) cotidiana; o autoinvexograma; o Conscienciograma; a aplicação 

das ideias inatas; os empreendimentos evolutivos; a escolha lúcida da carreira profissional evitan-

do repressões e clichês sociais; a eficácia da diversificação dos investimentos financeiros; a cons-

trução da base física; a antecipação da tenepes; o exemplarismo invexológico expressando lide-

rança cosmoética; o triatleta conscienciológico; a excelência na tridotação consciencial; o enri-

quecimento dos dicionários cerebrais; a produtividade autoral; a convergência da temática das 

gescons antecedentes com a megagescon; o refinamento da tares; a conquista da autodesperticida-

de; a profissionalização interassistencial; o senso de humor sadio expressando autossatisfação 

com as conquistas evolutivas; a polivalência assistencial; a polivalência mentalsomática; a longe-

vidade produtiva; a companhia das amizades raríssimas; a invéxis satisfatória; o veteranismo na 

invéxis; a maturidade inversiva; o megacompléxis.  

 

Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático; o autodomínio da 

projetabilidade lúcida (PL); as incursões extrafísicas assistenciais; o acesso às Centrais Extrafísi-

cas; as autorretrocognições lúcidas; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pesso-

al; o contato com a paraprocedência; a identificação da paraidentidade intermissiva; a parapolima-

tia; a automegaeuforização; a entrevista com o Serenão; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomáti-

co; os autorrevezamentos existenciais; a hiperacuidade pancognitiva; a pangrafia; as pararrotinas 

úteis; o saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo metas recinológicas–metas proexológicas; o sinergismo 

voluntariado-docência-tenepes; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; 

o sinergismo maxiplanejamento-ominiquestionamento; o sinergismo invéxis-tenepes; o sinergis-

mo autoquestionamento-heteroquestionamento-ominiquestionamento; o sinergismo da dupla evo-

lutiva (DE). 

Principiologia: o princípio do maxiplanejamento na invéxis; o princípio do exemplaris-

mo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o princípio da autocrítica na invéxis; o princí-

pio pessoal do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da autorrecuperação de 

cons magnos; o princípio da influência da saúde consciencial na produtividade invexológica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teática da inversão existencial. 

Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica do cosmograma; a técnica da aplicação da cosmoética; as técnicas de autode-

sassédio; a técnica do diagnóstico intelectual; a técnica dos debates semanais; a técnica da tene-

pes; a técnica da autorganização livre; as técnicas projetivas. 

Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); o comprometimento no voluntariado aliado à profissão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Invexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o la-

boratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório da Duplologia; o la-

boratório da docência conscienciológica; o voluntariado conscienciológico ao modo de labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: o efeito das recins na qualidade interassistencial; o efeito das recins na 

qualidade da gescon; o efeito das recins na autevolução; o efeito da autocriticidade na paraper-

ceptibilidade; o efeito da megafocalização precoce na produtividade assistencial; o efeito da au-

tocriticidade na automotivação; o efeito da coerência intermissiva precoce na autoconfiança in-

versiva. 

Neossinapsologia: a aquisição diária de neossinapses; as paraneossinapses; as neossi-

napses autoconscienciométricas; as neossinapses autoconsciencioterápicas; as neossinapes ad-
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quiridas com a qualificação da invéxis; as neossinapses hauridas com a conquista da autodesper-

ticidade; as neossinapses adquiridas com os debates intermissivos. 

Ciclologia: o ciclo da revisão do maxiplanejamento; o ciclo autorado gesconológico– 

–autorrevezamento seriexológico; o ciclo das rotinas úteis; o ciclo de aplicação do Autoinvexo-

grama; os ciclos existenciais demonstrando continuísmo consciencial; o ciclo automotivação-au-

tofocalização-autoteaticidade. 

Enumerologia: o EV; a assim; a desassim; o acoplamento; a coenergização; o encapsu-

lamento; o parabanho. A autoprofilaxia; a autolucidez; o autodiscernimento; a autorganização;  

a autopriorização; a autocriticidade; a autoteaticidade. O voluntariado; a gescon; a docência; a te-

nepes; a iscagem lúcida; o epicentrismo; a desperticidade.  

Binomiologia: o binômio autoperceptibilidade-assertividade; o binômio admiração-dis-

cordância; o binômio leitura-debate; o binômio diálogo-desinibição; o binômio autocriticidade- 

-profilaxia; o binômio autodiscernimento-intencionalidade; o binômio assim-desassim. 

Interaciologia: a interação inversor-reciclante; a interação curto prazo lúcido (juventu-

de)–longo prazo produtivo (ancianidade); a interação megatrafor-autoconfiança; a interação te-

ática-verbação; a interação foco-motivação; a interação recin-invéxis; a interação inversor-pa-

rainversor. 

Crescendologia: o crescendo do parapsiquismo lúcido; o crescendo tenepessista-epi-

con-desperto-ofiexista; o crescendo hiperacuidade pancognitiva mínima–hiperacuidade pancog-

nitiva mediana–hiperacuidade pancognitiva máxima; o crescendo CI–eficácia invexológica–me-

gacompléxis–euforex–neoparaprocedência; o crescendo da produtividade gesconológica; o cres-

cendo das fases do maxiplanejamento intuitiva-iniciante–técnica-preparatória–profissional-exe-

cutiva; o crescendo da interassistencialidade cosmoética.  

Trinomiologia: o trinômio inversor-tenepessista-epicon; o trinômio motivação-traba-

lho-lazer; o trinômio autocrítica-prioridade-planejamento; o trinômio planejamento-realização- 

-avaliação; o trinômio autopesquisa eficaz–tenepes eficaz–gescon eficaz. 

Polinomiologia: o polinômio equilíbrio-discernimento-organização-constância. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria discursiva / teática inversiva; o antagonismo 

autocrítica / heterocrítica; o antagonismo loc interno / loc externo; o antagonismo precocidade  

/ procrastinação; o antagonismo profilaxia / readaptação; o antagonismo calculismo inversivo  

/ perfeccionismo obsessivo; o antagonismo valores pessoais / valores sociais.  

Paradoxologia: o paradoxo atuação precoce–pensamento a longo prazo. 

Politicologia: a invexocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço aplicada desde a juventude. 

Filiologia: a invexofilia; a autopesquisofilia; a cogniciofilia; a interassistenciofilia; a de-

cidofilia; a recinofilia; a autocriticofilia. 

Fobiologia: a incongruência da proexofobia; a invexofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial (SDC). 

Holotecologia: a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexometrologia; a Invexologia; a Intrafisicologia; a Proexolo-

gia; a Recinologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Autoconscienciometrologia;  

a Autoconsciencioterapia; a Autorganizaciologia; a Autodiscernimentologia; a Autorreeducacio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o autor; 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 reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencia-
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al; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sis-

temata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o inversor 

realizador; o inversor parapsíquico; o inversor assistencial; o inversor líder; o inversor polivalen-

te; o invexólogo; os jovens inversores participantes do grinvex; o grupo de inversores veteranos. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a autodecisora; a autora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comple-

tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossô-

mata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 

lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a tenepes-

sista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a ter-

tuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a inversora realizadora; 

a inversora parapsíquica; a inversora assistencial; a inversora líder; a inversora polivalente; a in-

vexóloga; as jovens inversoras participantes do grinvex; o grupo de inversoras veteranas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens se-

renissimus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens efficax;  

o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: eficácia invexológica aquisitiva = a revelada na realização de autorrecins 

predispondo à bilibertação inversora; eficácia invexológica executiva = a revelada na materializa-

ção da gescon tarística; eficácia invexológica distributiva = a revelada na teática da autodesperti-

cidade. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura do debate intermissivo; a cultura dos di-

cionários; a cultura do parapsiquismo interassistencial; a cultura do grinvex; a cultura da Auto-

lucidologia; a cultura da holomaturidade precoce. 

 

Tabelologia. No âmbito da Autoconscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 10 exem-

plos de realizações cosmoéticas e os respectivos megatrafores, ilustrando a eficácia invexológica: 

 

Tabela  –  Associação  Realização  Cosmoética  /  Megatrafor 

 

N
os

 Realização  Cosmoética Megatrafor 

01 Atuação na especialidade proexológica Assistencialidade qualificada 

02. Autodesperticidade Autocriticidade perene 

03. Autoprojetabilidade lúcida Autorganização multidimensional 

04. Itinerância conscienciológica internacional Força presencial cosmoética 

05. Jubileu duplista Maturidade conviviológica 

06. Megafocalização precoce Autoincorruptibilidade 

07. Megagescon Autorrevezamento multiexistencial 

08. Pararresgate Autotaquirritmia 

09. Tenepessismo 24 horas Prontidão assistencial 

10. Triatleta conscienciológico Autoliderança cosmoética 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a eficácia invexológica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

03.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

04.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

05.  Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Hiperacuidade  pancognitiva:  Holocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

09.  Maxiplanejamento  Invexológico:  Invexologia;  Homeostático.  

10.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

12.  Perfilologia  Invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

13.  Proatividade  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

15.  Representante  multidimensional:  Verbaciologia;  Neutro. 

 

A  EFICÁCIA  INVEXOLÓGICA  MOSTRA  A  MUDANÇA  DE  NÍ-
VEL  EVOLUTIVO  DO  INVERSOR  EXISTENCIAL,  PELAS  NE-
OCONQUISTAS  COSMOÉTICAS  E  MEGARRECICLAGENS  IN-
TRACONSCIENCIAIS  REVELADAS  NA  AUTOPENSENIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a invéxis? Em caso positivo, qual o grau 

de amadurecimento pessoal constatado desde a assunção dessa técnica?  

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 

glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
páginas 18, 47, 78 e 129 a 131. 

2.  Teles, Mabel; Zéfiro: A Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; et al.; 240 

p.; 3 seções; 14 caps.; 113 citações; 22 E-mails; 32 enus.; 37 fotos; 1 linha do tempo; 1 microbiografia; 2 tabs.; 20 
websites; glos. 210 termos; 45 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, 

PR; 2014; página 168. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 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 142 e 163. 

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 569. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Proverbia; diponível em: <http://en.proverbia.net/citasautor.asp?autor=14423>; acesso em: 05.09.15. 

 

I. F. M. 
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E F U S I V I D A D E  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A efusividade é a qualidade ou condição de quem se manifesta com efusão, 

demonstrando facilidade para comunicar-se com sociabilidade gential, expansiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo efusão vem do idioma Francês, effusion, e este do idioma Latim, 

effusio, “ação de derramar; escoamento”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Expansividade emocional. 02.  Afetividade calorosa. 03.  Carinho.  

04.  Comunicabilidade álacre. 05.  Acolhimento fervoroso. 06.  Animação; ardor; entusiasmo; 

exaltação; paixão; sentimentalidade; veemência; vivacidade. 07.  Exuberância; jovialidade; sim-

patia. 08.  Extroversão. 09.  Alegria intensa. 10.  Sociabilidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo efusão: efusi-

va, efusivamente; efusividade; efusivo; maxiefusividade; miniefusividade; superefusividade; su-

perefusivo. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniefusividade e maxiefusividade são neologismos técnicos 

da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Frieza pessoal. 02.  Contenção emocional. 03.  Acanhamento; re-

serva pessoal. 04.  Receptividade gélida. 05.  Antipatia; apatia; circunspecção. 06.  Insensibilida-

de. 07.  Impassibilidade; introversão. 08.  Aspereza; dureza; hostilidade; rigidez. 09.  Insatisfação 

pessoal. 10.  Insociabilidade. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a efusividade; a afetividade; o sentimento efusivo e ardente; o abertismo 

consciencial; a efusão; o abraço efusivo; a saudação efusiva; a cordialidade; o otimismo ostensi-

vo; o contentamento irrefreável; a fascinação; a desenvoltura; o arroubo; o arrebatamento; o trans-

bordamento emocional; a hiperexcitabilidade; a impetuosidade; o açodamento; o fanatismo; a pre-

cipitação; a impulsividade; a euforin; a primener; o cipriene; a ansiedade; o ansiosismo; a sofre-

guidão; a efervescência emocional; a força presencial pessoal; a energosfera pessoal. 

 

Parafatologia: a desassedialidade; a autodesassedialidade; a heterodesassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a eloquencioteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Conscienciometrologia; a Conscienciotera-

pia; a Ortopensenologia; a Lucidologia; a Intencionologia; a Temperamentologia; a Conteudolo-

gia; a Presenciologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Interassis-

tenciologia; a Desassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa efusiva; a conscin eufórica; o ser afetadamente sentimental; a isca 

humana inconsciente; a isca humana lúcida; a personalidade forte; o ser desperto. 
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Masculinologia: o indivíduo superemotivo; o pré-serenão vulgar; o comunicador; o ora-

dor; o expositor; o energicista; o epicon lúcido; o formador de rodas; o autodesassediador; o he-

terodesassediador. 

 

Femininologia: a mulher superemotiva; a pré-serenona vulgar; a comunicadora; a ora-

dora; a expositora; a energicista; a epicon lúcida; a formadora de rodas; a autodesassediadora;  

a heterodesassediadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens effusivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniefusividade = o entusiasmo infantil do torcedor fanático durante  

o jogo decisivo do campeonato de futebol; maxiefusividade = a autodisponibilidade afetiva capaz 

de comunicar motivação produtiva nos parceiros e parceiras do grupo evolutivo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a efusividade da consciência pode ser clas-

sificada conscienciometricamente em duas categorias básicas: 

1.  Sadia: positiva; madura; sincera; adequada; coerente; evolutiva; assistencial; enrique-

cedora. Aqui já atua o formador de rodas, na tarefa do esclarecimento (tares), a partir do mental-

soma dominando as emoções e os instintos atávicos. 

2.  Doentia: negativa; imatura; insincera; inadequada; incoerente; regressiva; egoica; 

delirante; prejudicial. Aqui ainda atua o desmancha rodas, através do subcérebro abdominal, no 

porão consciencial, a partir do psicossoma ainda indomável. 

 

Relevância. Segundo a Parapercepciologia, a pesquisa acurada e o autodomínio da efu-

sividade é de extrema relevância na vida consciencial notadamente quanto à sinalética energética 

e parapsíquica pessoal e à autoconscientização multidimensional (AM). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a efusividade, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

3.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

4.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

5.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

6.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

7.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

TODA  EFUSIVIDADE  HÁ  DE  SER  RACIONALMENTE  ANA-
LISADA,  COM  LÓGICA,  QUANTO  À  QUALIFICAÇÃO  PEN-

SÊNICA  DENTRO  DO  CONTEXTO  DO  MOMENTO  EVOLUTI-
VO,  INTERASSISTENCIAL,  ESCLARECEDOR  E  PRODUTIVO. 

 

Questionologia. A efusividade em você é calculada pelo mentalsoma ou se manifesta 

por surtos incontidos do psicossoma? Qual a frequência das manifestações? 
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E G O C A R M O L O G I A  
( H O L O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Egocarmologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos espe-

cíficos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da estrutura, condição ou caráter das relações 

dos princípios de causa e efeito, atuantes na evolução da consciência, quando centrados exclusi-

vamente no ego em si, no universo da lei de ação e reação, lei do retorno ou da Holocarmologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição ego vem do idioma Latim, ego, “eu”. 

Apareceu, na Linguagem Erudita, a partir do Século XIX. O termo carma deriva do idioma Sâns-

crito, karma-a, “ação; efeito; fato”. Surgiu no Século XVII. O segundo elemento de composição 

logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Autocarmologia. 2.  Egocentrologia. 3.  Autopersonologia. 

Neologia. As duas expressões compostas Egocarmologia Instintiva e Egocarmologia 

Autoconsciente são neologismos técnicos da Holocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Grupocarmologia.  2.  Policarmologia. 

Estrangeirismologia: o ego-oriented; o alter ego; o estudo do self. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade evolutiva cosmoética. 

Unidade. A unidade de trabalho ou medida da Egocarmologia é o eu. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da egocarmalidade; os autopensenes; a autopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a fôrma holopensênica 

pessoal. 

 

Fatologia: a vida egoica da consciência; as reações egoicas perante o Cosmos; as rea-

ções egoicas ante os compassageiros evolutivos; o autocuidado; a autopreservação; a integridade 

pessoal; a homeostase intraconsciencial; o ajuizamento pessoal; o amor próprio; o autorrespeito;  

a autestima; a autossuficiência; a autocrítica; o autodesassédio; a autoincorrupção; a força presen-

cial; a preservação da autonomia; a busca da longevidade útil; a meta do completismo existencial; 

a evitação da geração de autodébitos; a especialidade da Conscienciologia; a evolução como sen-

do iniciativa da consciência; os interesses particulares; o superego; o supereu; o eu pensante;  

o eucentrismo; a autexposição do ego; a egocarmalidade cosmoética; o estigma egocármico; as 

coleiras sociais do ego; o autismo; a evitação da escravidão ao umbigão; a umbiliguidade; o cabo-

tinismo; o eixo da obtusidade; a Autenganologia; o bilionário avarento na condição de megaego-

centrista; a necessidade evolutiva da autanálise permanente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o autencapsulamento parapsíquico; a condição da minipeça auto-

consciente no universo do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciencial individual–consciencial coletivo. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria da identidade pessoal. 

Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Carmologistas. 

Efeitologia: a neutralização dos efeitos danosos do egoísmo na autevolução. 

Ciclologia: o ciclo egocentrismo infantil–altruísmo adulto; o ciclo multiexistencial pes-

soal (CMP). 

Enumerologia: a Autoconscienciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoterapeuti-

cologia; a Autorrecexologia; a Autodesassediologia; a Autocosmoeticologia; a Autoparaprofilaxio-

logia. 

Binomiologia: o binômio patológico egoísmo-orgulho. 

Interaciologia: a interação assistência a outrem–assistência para si. 

Crescendologia: o crescendo intencionalidade egocêntrica–intencionalidade cosmoé-

tica. 

Trinomiologia: o trinômio evolutivo egocarma-grupocarma-policarma. 

Antagonismologia: o antagonismo evolutivo egocarmalidade / egocentrismo; o antago-

nismo egolatria / egocídio; o antagonismo egocídio / suicídio; o antagonismo conscienciocracia 

/ egocracia; o antagonismo Autopriorologia / Egologia. 

Paradoxologia: o paradoxo da evolução consciencial individual se desenvolver no âm-

bito 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 policár-

mica. 

Politicologia: a democracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia; a lu-

cidocracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do carma; a lei do retorno; a lei de ação e reação; a lei da identidade; 

as leis dos direitos multidimensionais; a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a egofilia (egolatria); a evoluciofilia. 

Fobiologia: a egofobia. 

Maniologia: o fim da egomania. 

Holotecologia: a egoteca. 

Interdisciplinologia: a Egocarmologia; a Holocarmologia; a Egologia; a Intrafisicolo-

gia; a Autopesquisologia; a Intencionologia; a Subcerebrologia; a Etologia; a Vinculologia;  

a Conviviologia; a Cosmoeticologia. 

 

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 personalidade sem megaegoísmo; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; 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 pa-

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocarmicus; o Homo sapiens personitor; o Homo sa-

piens egocentricus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Ho-

mo sapiens vinculatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Egocarmologia Instintiva = o conjunto de conhecimentos evolutivos da 

conscin vulgar ainda dominada pelos instintos; Egocarmologia Autoconsciente = o conjunto de 

conhecimentos evolutivos da conscin lúcida na condição de minipeça na estrutura do Maximeca-

nismo Multidimensional Interassistencial. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Megafraternidade; a cultura evolutiva do bem- 

-estar. 

Microuniverso. O microuniverso consciencial não é oco, mas infinito; não é abstrato, 

mas substancial; não é efêmero, mas eterno; não é estático, mas evolutivo. A autossuperação  

é o desafio culminante, permanente, em qualquer momento evolutivo. O microuniverso intracons-

ciencial é o império a ser conquistado pela consciência. 

Primener. O estado da primener é o recurso cosmoético mais eficaz, gerado pelas ener-

gias conscienciais de dentro para fora do ego, estabelecendo a sincronicidade máxima da cons-

ciência ao Cosmos. 

Recexologia. Há mudanças do ego para pior, por exemplo, a patricinha tornada prostitu-

ta. Há mudanças do ego para melhor, por exemplo, a prostituta tornada senhora casada, dona de 

casa e mãe extremosa. 

Egologia. O ego romântico é preferível ao ego dramático, contudo, o ideal é o ego dis-

cernidor. 

Egocarma. Em tese, a evolução da consciência é individual. Mas o egocarma é puro 

“egocentrismo”, quase sempre. Daí a necessidade da evolução consciencial em equipe, por meio 

da vivência com o grupocarma não sendo simples extensão ou ampliação mascarada do egocar-

ma. Amizade é heterocrítica. 

Compléxis. A tarefa libertária das consciências, quando em equipe, exige características 

insubstituíveis, a fim de eliminar desentendimentos, mágoas, suscetibilidades e ressentimentos 

para se chegar ao compléxis. 

 

Teste. Eis, na ordem alfabética, 15 atitudes indispensáveis no teste pessoal de entrosa-

mento útil com os voluntários companheiros na tarefa assistencial do esclarecimento (tares) das 

consciências: 

01.  Afinização. Buscar entendimentos mantenedores da concórdia energética dos holo-

chacras e da paz dos egos. Há milênios, o Serenão deixou de dar ordens de combate. 

02.  Coesão. Marchar como bloco único, lado a lado, intra e extrafisicamente. 

03.  Confraternização. Confraternizar-se, na união de cardiochacras e paracérebros. 

04.  Consenso. Compartilhar as ideias com unanimidade, a partir do mentalsoma. 

05.  Democracia. Viver com inteira harmonia de vistas sem quaisquer doutrinações. 

06.  Despoluição. Amoldar-se aos ares aspirados por todos, sem poluição afetiva. 

07.  Desrepressão. Pensar de comum acordo, solidário, sem as lavagens subcerebrais do 

subcérebro abdominal. Por exemplo, o radiota é o receptor de transfusões de ruído. 

08.  Encontros. Encontrar-se, a meio do caminho evolutivo, os parceiros de destino com 

raízes multiexistenciais. O poder humano nem sempre inspira confiança. 

09.  Equipe. Cercar-se de colaboradores desinibidos, autocríticos e heterocríticos. 
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10.  Humor. Conservar-se com bom humor conciliatório, desde o momento de acordar 

pela manhã, em cada dia. Não vale abrir a boca para "desembainhar" a língua ao modo de espada. 

11.  Liderança. Seguir sob as ordens do responsável de talento, de modo o mais demo-

crático possível. 

12.  Omninteração. Conservar a paz objetivando manter, sobretudo, os resultados positi-

vos do trabalho multidimensional conjunto. 

13.  Organização. Organizar-se em sociedade, mas sob o paradigma da consciência cos-

moética. O mal do grupocarma está nas consciências troposféricas. 

14.  Trabalho. Atuar de mãos dadas, ombro a ombro, com positividade energética. 

15.  União. Compor-se sob a mesma bandeira a fim de responder aos desafios íntimos 

(Intraconscienciologia) e exteriores (Mesologia e Multidimensiologia). 

 

Eliminações. Somente assim é possível eliminar discórdias, desconcertos, dias sombrios, 

muros de separação, o peito a peito, o corpo a corpo e a melex, ou a melancolia extrafísica, pós- 

-somática, à frente, ou seja: depois da dessoma. 

Paixão. A paixão entorpece o raciocínio, anula o juízo e dissolve a autocrítica. A prática 

da associação de ideias úteis é o passo mais firme para o universalismo da megafraternidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Egocarmologia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

04.  Egocentrismo  compulsório:  Egologia;  Neutro. 

05.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Identidade  extra:  Egocarmologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Neoidentidade:  Egocarmologia;  Neutro. 

09.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

10.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

AS  PESSOAS,  EM  GERAL,  TÊM  DIFICULDADE  PARA  

ENTENDER,  ALÉM  DAS  MANIFESTAÇÕES  EGOICAS,  SER 
A  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA,  INEVITAVELMENTE,  

PERSONALIZADA,  ANTES  DE  SER  GRUPAL  OU  COLETIVA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os princípios da Egocarmologia? 

As autoculpas já foram eliminadas por você do microuniverso consciencial? 
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E G O C E N T R I S M O  
( E G O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O egocentrismo é a qualidade, condição, estado ou caráter de egocêntrico 

ou o conjunto de atitudes ou comportamentos indicando viver o indivíduo se referindo essencial-

mente a si mesmo ao determinar as autovivências e atos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição ego vem do idioma Latim, ego, “eu”. Apareceu, 

na Linguagem Erudita, a partir do Século XIX. A palavra centro procede também do idioma La-

tim, centrum, “centro; ponta do compasso colocada no centro do círculo descritor; centro do cír-

culo; nó ou nodosidade na madeira ou mármore”, e esta derivada do idioma Grego, kéntron, 

“aguilhão; ponto da lança; ponto central da circunferência; centro; o que serve para picar”. Surgiu 

no Século XV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princí-

pio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; 

conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O termo 

egocentrismo apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Egoísmo; egotismo. 02.  Egolatria. 03.  Egomania. 04.  Egão; 

egoconcêntrico. 05.  Autofilismo; egoísmo exacerbado; primazia do egão. 06.  Antiassistenciologia. 

07.  Exclusivismo. 08.  Indiferentismo. 09.  Egoteca. 10.  Amor intrusivo. 

Neologia. As duas expressões compostas egocentrismo inicial e egocentrismo prolonga-

do são neologismos técnicos da Egologia. 

Antonimologia: 01.  Antiegocentrismo. 02.  Antiegoísmo. 03.  Altruísmo. 04.  Desape-

gamento; desapego; desprendimento. 05.  Abnegantismo. 06.  Filantropia. 07.  Proximismo.  

08.  Assistenciologia. 09.  Renúncia; renunciação. 10.  Voluntariado interassistencial. 

Estrangeirismologia: o ego-oriented; o alter ego; a ego trip. 

Atributologia: predomínio das sensações somáticas, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego dos autopotenciais humanos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: predomínio do holopensene pessoal do ego fechado em si mesmo; os au-

topensenes; a autopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; autointoxicação pensênica. 

 

Fatologia: o egocentrismo; o egoísmo; o egotismo; a egomegalia; a egocentricidade;  

a egocentralização; o segundo ego; o eu de qualquer indivíduo; o subjetivismo; o conceito da cons-

cin sobre si própria; o núcleo da personalidade do cidadão ou cidadã; a valorização excessiva de si 

mesmo; o sentimento da própria importância; o autocentrismo; o nível do amor próprio; o culto do 

eu; a autadoração; a autolatria; a autofilia; a autossinoia; a autoimagem imaginária; o umbiguismo; 

as umbiliguidades; o antifraternismo; a antifilantropia; a ingratidão; os ciúmes amargurantes de 

sábado à noite; o enterro da cabeça na areia; a miniproéxis; a antitares; as pequenezes; a casta;  

o grupelho; o igrejismo; a igrejinha; a panelinha; a camarilha; a confraria clandestina; as deforma-

ções conscienciais; o narcisismo; o transtorno da personalidade narcisista; a avarícia; a ganância; 

a superdefesa da autobiografia; as doenças do egocentrismo; os mecanismos de defesa do ego; as 

voltas em torno do próprio umbigo; a incapacidade de empatia; a vaidade exacerbada; a possessi-

vidade; a defesa empedernida dos direitos pessoais; os pedidos insistentes para si; a autovitimiza-

ção; a descentração terapêutica pela interassistencialidade. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o au-

tencapsulamento inconsciente. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo poder-paixão-egocentrismo no desencadeamento os me-

gassurtos patológicos nos líderes autocráticos. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da identidade pessoal. 

Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Holocarmologistas. 

Efeitologia: a neutralização dos efeitos danosos do egoísmo na autevolução; o efeito in-

toxicante do egocentrismo no holossoma. 

Ciclologia: o ciclo egocentrismo infantil–altruísmo adulto; o ciclo multiexistencial pes-

soal (CMP). 

Binomiologia: o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio evolutivo egocentris-

mo compulsório minoritário–egocídio voluntário majoritário. 

Interaciologia: a interação egocentrismo-agressividade; a interação egocentrismo-arro-

gância; a interação egocentrismo-imaturidade; a interação egocentrismo-isolacionismo; a inte-

ração assistência a outrem–assistência para si; a interação egocentrismo–manipulação conscien-

cial; a interação egocentrismo-avareza; a interação egocentrismo–porão consciencial. 

Crescendologia: o crescendo egocentrismo infantil insuperado–egoísmo adulto cronici-

ficado; o crescendo intencionalidade egocêntrica–intencionalidade cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio egocentrismo-egoísmo-egolatria; o trinômio evolutivo ego-

carma-grupocarma-policarma. 

Polinomiologia: o polinômio possessivo eu-meu-nós-nosso. 

Antagonismologia: o antagonismo conscienciocentrismo / egocentrismo; o antagonis-

mo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo altruísmo assistencial 

/ egoísmo assediador; o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo egolatria / egocídio; 

o antagonismo egocídio / suicídio; o antagonismo desprendimento / ganância; o antagonismo 

concessão / exigência. 

Paradoxologia: o paradoxo da evolução consciencial individual se desenvolver no âm-

bito 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 policár-

mica; o paradoxo somática forte–egão fraco. 

Politicologia: a autocracia; a egocracia; a democracia; a evoluciocracia; a cosmoetico-

cracia; a monocracia; a escravocracia. 

Legislogia: a lei do carma impulsiona o egocêntrico, inevitavelmente, para fora de si;  

a lei do retorno; a lei de ação e reação; a lei da identidade; a lei de Gérson; a lei da interassis-

tencialidade; as leis evolutivas do psicossoma pessoal. 

Filiologia: a egofilia (egolatria); a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome do avestruzismo. 

Maniologia: o fim da egomania. 

Mitologia: o mito de Narciso. 

Holotecologia: a egoteca; a psicologicoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a terapeuticoteca; 

a recexoteca; a parapedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Egologia; a Egocarmologia; a Holocarmologia; a Intrafisicolo-

gia; a Autopesquisologia; a Antropologia; a Personologia; a Perfilologia; a Intimologia; a Psicolo-

gia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a personalidade desaglutinadora. 
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Masculinologia: o rei Luís XIV; o mito de Narciso; o narcisista; o autofilista; o antifi-

lantropo; o ingrato; o ingratão; o egão; o umbigão; o ególatra; o egolíder; o egomaníaco; o egocên-

trico; o orgulhoso; o cabotino; o exibicionista; o solitário. 

 

Femininologia: a narcisista; a autofilista; a antifilantropa; a ingrata; a ingratona; a ego-

na; a umbigona; a ególatra; a egolíder; a egomaníaca; a egocêntrica; a orgulhosa; a cabotina; a exi-

bicionista; a solitária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens personitor; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sa-

piens egocarmicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Ho-

mo sapiens vinculatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: egocentrismo inicial = a condição intraconsciencial da consciênçula; 

egocentrismo prolongado = a condição intraconsciencial da conscin vulgar. 

 

Culturologia: a cultura das celebridades; a cultura individualista; a cultura da gera-

ção eu. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o egocentrismo, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

03.  Egocarmologia:  Holocarmologia;  Neutro. 

04.  Egocentrismo  compulsório:  Egologia;  Neutro. 

05.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Identidade  extra:  Egocarmologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Neoidentidade:  Egocarmologia;  Neutro. 

09.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

10.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  EGOCENTRISMO,  PRINCIPALMENTE  QUANDO  PRE- 
DOMINANTE  NA  IDADE  FÍSICA  MADURA,  É  PROBLEMA  

PATOLÓGICO  CRUCIAL  DA  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA 
HUMANA,  EXIGINDO  AUTORRECICLAGENS  EXISTENCIAIS. 

 

Questionologia. O egocentrismo adulto ainda afeta você, leitor ou leitora? Em quais 

contingenciamentos? 
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E G O C E N T R I S M O    AN S I O S O  
( E G O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O egocentrismo ansioso é a qualidade, condição, estado ou caráter da cons-

cin apresentando elevado percentual de agitação somática e pensênica, impulsividade e irreflexão, 

indicando viver em excessiva autocentragem, em relação às atividades e ocupações intrafísicas, 

despriorizando a autorreflexão e bloqueando as parapercepções. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição ego vem do idioma Latim, ego, “eu”. Apareceu, 

na Linguagem Erudita e Semierudita, a partir do Século XIX. A palavra centro deriva também do 

idioma Latim, centrum, “centro; ponta do compasso colocada no centro do círculo que descreve; 

centro do círculo; nó ou nodosidade na madeira ou mármore”, e essa provém do idioma Grego, 

kéntron, “aguilhão; ponta da lança; ponto central da circunferência; centro; o que serve para picar”. 

Surgiu no Século XV. O termo egocentrismo apareceu no Século XX. O vocábulo ansioso pro-

cede do mesmo idioma Latim, anxiosus, “inquieto; aflito; angustiado”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Egocentrismo inquieto. 02.  Autocentragem aflita. 03.  Inquietação 

egocêntrica. 04.  Egão desassossegado. 05.  Egotismo impulsivo. 06.  Egocentricidade azafamada. 

07.  Egocentralização impetuosa. 08.  Manifestação autotremelicante. 09.  Autenganologia. 10.  Au-

tassediologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo ansioso: an-

seio; ânsia; ansiada; ansiado; ansiamento; ansiar; ansiedade; ansiolítica; ansiolítico; ansiosa; 

ansiosidade; ansiosismo; Ansiosologia; antiansiedade; antiansiosismo; maxiansiedade; minian-

siedade. 

Neologia. As 3 expressões compostas egocentrismo ansioso; egocentrismo ansioso in-

traconsciencial e egocentrismo ansioso interconsciencial são neologismos técnicos da Egologia. 

Antonimologia: 01.  Autocentragem fleumática. 02.  Autocentragem inegoica. 03.  Ego 

autocontrolado. 04.  Alocentrismo distenso. 05.  Antiegocentrismo pacífico. 06.  Autodomínio so-

mático. 07.  Inabalabilidade psicossomática. 08.  Autocontrole holossomático. 09.  Autassisten-

ciologia. 10.  Altruísmo assistencial. 

Estrangeirismologia: a falta de análise da performance pessoal; o self ansioso; o ego 

ansioso manifesto no modus operandi; o rush cotidiano. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos notadamente do antidiscernimento 

quanto ao emprego da Autopriorologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Ansieda-

de: exaurimento energético. Inexiste trafar permanente. Prioridade: produtividade qualificativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal ansioso; os egopensenes; a egopensenidade; a au-

topensenidade circunscrita a excessiva importância ilusória dos desempenhos pessoais gerando 

ansiedade desnecessária; os patopensenes; a patopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopen-

senidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; o holopensene da hiperatividade. 

 

Fatologia: o egocentrismo ansioso; a defesa do ego por meio do mecanismo da ansieda-

de; a intensidade da vivência do autocentramento ansioso; o viver ansioso; o momento de ansie-

dade; o hábito de estar ansioso; o desassossego vivencial; a reatividade às heterocríticas impe-

dindo o aprofundamento na autopesquisa; a visão centrípeta voltada para as ocupações e preo-

cupações pessoais provocando cegueira quanto à auto e heterassistência; o campo de análise 

estreito; a impaciência reveladora da visão axípeta; a autorreflexão deficitária; a inconsciência dos 

egocentrismos manifestos na supervalorização das tarefas pessoais; o egocentrismo ansioso blo-
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queando a autorreflexão e o parapsiquismo; a surdez provocada pela preocupação excessiva com 

o desempenho pessoal; a falta de tranquilidade; a falta de quietude; o medo de errar; a auto-

cobrança em querer acertar sucessivamente; a falta de preparo às heterocríticas; a inabilidade às 

contrariedades; a ofuscação na percepção das autoincoerências; o pseudocontrole; os pedidos de 

desculpas sucessivos ao modo de mecanismo de vitimização; a falta de abertura para o apren-

dizado com os erros; a vampirização energética; a baixa suportabilidade assistencial; os traços 

coadjuvantes da ansiedade; a deficiência na assertividade; a antitenepes egocêntrica; a avaliação 

do ego ansioso; a análise da infância; o corte do autassédio egocêntrico; o esforço para se ex-

pressar sem ansiedade; o entendimento no aprendizado com os erros, diminuindo os pedidos de 

desculpas, se propondo a fazer diferente na próxima oportunidade; a resposta diferente aos mes-

mos estímulos recorrentes; o expurgo consciencial; o exame acurado na aplicação da Autocons-

cienciometria; a Consciencioterapia; o esforço na autobservação, autorreflexão e reeducação das 

reações somáticas e psicossomáticas; a relaxação do soma; o abertismo para a autassistência 

lúcida; o exercício do desprendimento para aceitar ajuda; o aprendizado crescente no aceitar  

o cuidado do outro; a auditoria existencial; o recolhimento íntimo; a autorreflexão; o estudo das 

causas e contextos geradores do egocentrismo ansioso; a identificação do ciclo ansioso; o estudo 

da profilaxia do egocentrismo ansioso; os passos iniciais para o egocídio ansioso; a autodemissão 

lúcida das causas e efeitos do egocentrismo ansioso. 

 

Parafatologia: a volição fraca na autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

 a dificuldade na discriminação holossomática; a dificuldade na aferição da leitura holossomática; 

os questionamentos intrafísicos sobre o desempenho na prática multidimensional da tenepes;  

os questionamentos intrafísicos sobre a atuação ansiosa reproduzida no extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ansiedade-egoísmo; o sinergismo do parâmetro didático 

antes e pós megaeuforização. 

Principiologia: o princípio cosmoético da autoimposição de não querer mais para si de-

sempenhos ansiosos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as escolhas profiláticas. 

Teoriologia: a teoria da autenticidade consciencial. 

Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica do relaxamento mus-

cular progressivo; a técnica da autobservação e registros diários; a técnica do estado vibracio-

nal; a técnica do autoquestionamento; a técnica da autorreflexão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o labora-

tório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico 

da autorganização; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico 

da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Egocarmologia; o Colégio Invisível da Experimen-

tologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia;  

o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da Era da Ansiedade e do Individualismo; os efeitos da exacerba-

ção do egocentrismo ansioso; os efeitos autointoxicantes do egocentrismo ansioso; os efeitos he-

terointoxicantes do egocentrismo ansioso; os efeitos da falta do autodomínio somático; os efeitos 

da carência da autorreflexão; os efeitos do monitoramento do egocentrismo ansioso na recicla-

gem intraconsciencial (recin); os efeitos da análise comparativa; os efeitos das decisões; os efei-

tos da recin e da recéxis na qualificação da tenepes; os efeitos da Autodeterminologia. 

Neossinapsologia: as neossinapsses necessárias à reeducação para novos hábitos; as 

neossinapses adquiridas em sucessivas imersões no CEAEC (Dinâmicas Parapsíquicas; Labora-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9424 

tórios Conscienciológicos; Tertúlias Conscienciológicas: perguntas-respostas; arco voltaico cra-

niochacral; megaeuforização; pesquisas no Holociclo; pesquisas na Holoteca). 

Ciclologia: o ciclo patológico autanálise tendenciosa–autengano–autocegueira–autas-

sédio; o ciclo homeostático da autobservação-heterobservação-comparação-entendimento-reci-

clagem; o ciclo decisão íntima–somatório de esforços–manutenção homeostática; o ciclo reco-

nhecimento-reciclagem-recomeço. 

Enumerologia: a autodesorganização cronêmica; o autoconhecimento superficial; a au-

topriorização mal refletida; o autoposicionamento precipitado; a autorretratação assistencial; a au-

tocura priorizada; a autopercepção equilibrada. 

Binomiologia: o binômio tremelique-palpitação; o binômio autocompreensão-autossu-

peração. 

Interaciologia: a interação egocentrismo-ansiedade-autassédio. 

Crescendologia: o crescendo pressa-irreflexão-produtividade-impetuosidade-prepotên-

cia-superficialidade-estagnação; o crescendo desafio-ousadia-novidade-ação-virada-alívio-auto-

cura; o crescendo menor egocentrismo–menor ansiedade–maior autopercepção–maior autocom-

preensão. 

Trinomiologia: o trinômio patológico irracionalidade-conflituosidade-ansiedade; o tri-

nômio prepotência-perfeição-autocobrança; o trinômio soma–concentração–consciência corpo-

ral; o trinômio homeostático bom humor–desdramatização–superação; o trinômio transparên-

cia-explicitude-autenticidade; o trinômio autosseriedade-priorização-realização. 

Polinomiologia: o polinômio expectativa–tensão somática–receio–anseio–tremor; o po-

linômio ocupação-pressa-cobrança-culpa-débito-ansiedade-autassédio; o polinômio ansiolítico 

revisão dos valores pessoais–flexibilidade–questionamento–aprendizado. 

Antagonismologia: o antagonismo autobservação idealizada / autobservação real;  

o antagonismo egoísmo / fraternismo; o antagonismo ansiedade egocêntrica / serenidade altruís-

ta; o antagonismo débito / crédito; o antagonismo conversa atropelada / conversa interativa;  

o antagonismo escolhas precipitadas / escolhas refletidas; o antagonismo conflituosidade / euti-

mia; o antagonismo desequilíbrio / equilíbrio; o antagonismo controle natural das necessidades 

fisiológicas / controle autoimposto na profilaxia das reações ansiosas somáticas. 

Paradoxologia: o paradoxo da visão centrípeta bloquear a autassistência; o paradoxo 

da consciência egocêntrica, desassossegada não perceber as próprias ações e reações somáticas. 

Politicologia: a egocracia; a autocracia; a subcerebrocracia; a tecnocracia; a evolucio-

cracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do carma impulsionando a conscin egoica, inevitavelmente, para fora 

de si; a lei do retorno; a lei de ação e reação; a lei do maior esforço pessoal aplicada às recicla-

gens libertadoras. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a autopesquisofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do chefe ansioso. 

Maniologia: a escapatória como mania de realizar tarefas somáticas em detrimento das 

tarefas mentaissomáticas; a mania de atropelar as coisas. 

Mitologia: a eliminação inteligente do mito do salvacionismo; o mito capitalista da pro-

dutividade. 

Holotecologia: a egoteca; a volicioteca; a determinoteca; a somatoteca; a psicossoma-

toteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Egologia; a Voliciologia; a Determinologia; a Autassediologia;  

a Intrafisicologia; a Autopesquisologia; a Perfilologia; a Intimologia; a Consciencioterapia; a Pa-

raprofilaxia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin-cobaia; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúci-

da; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o ansioso; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o tenepessista; o pesquisador; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo;  

o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o acelerado; o aflito; o agitado; 

o antecipado; o apressado; o arrogante; o assoberbado; o autassediado; o autoconflituoso; o auto-

desonesto; o autenganoso; o autexigente; o autorrotulado; o autossabotado; o cerebelar; o compe-

titivo; o compulsivo; o controlador; o conturbado; o culpado; o defensivo; o descompensado;  

o desfocado; o desmemoriado; o desorganizado intraconsciencialmente; o despriorizado; o dissi-

mulado; o escravo da ansiedade; o escravo do perfeccionismo; o escravo do orgulho; o escravo 

das tarefas somáticas; o entusiasmado; o exaurido; o imediatista; o impaciente; o impulsivo; o in-

dispensável; o insatisfeito; o intranquilo; o intrusivo; o irrequieto; o irritado; o motorista apres-

sado; o ocupado; o ofendido; o orgulhoso; o precipitado; o preocupado; o prepotente; o professor 

ansioso; o psicossomático; o reativo; o salvacionista; o sofredor; o superficial; o tarefeiro; o teme-

roso; o tremelicoso; o tendencioso; o tenso; o trafarista; o vitimizado. 

 

Femininologia: a ansiosa; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existen-

cial; a tenepessista; a pesquisadora; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga;  

a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a acelerada; a aflita; a agitada; 

a antecipada; a apressada; a arrogante; a assoberbada; a autassediada; a autoconflituosa; a autode-

sonesta; a autenganosa; a autexigente; a autorrotulada; a autossabotada; a cerebelar; a competiti-

va; a compulsiva; a controladora; a conturbada; a culpada; a defensiva; a descompensada; a des-

focada; a desmemoriada; a desorganizada intraconsciencialmente; a despriorizada; a dissimulada; 

a escrava da ansiedade; a escrava do perfeccionismo; a escrava do orgulho; a escrava das tarefas 

somáticas; a entusiasmada; a exaurida; a imediatista; a impaciente; a impulsiva; a indispensável;  

a insatisfeita; a intranquila; a intrusiva; a irrequieta; a irritada; a motorista apressada; a ocupada;  

a ofendida; a orgulhosa; a precipitada; a preocupada; a prepotente; a professora ansiosa; a psicos-

somática; a reativa; a salvacionista; a sofredora; a superficial; a tarefeira; a temerosa; a tremeli-

cosa; a tendenciosa; a tensa; a trafarista; a vitimizada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens 

egodefensivus; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens recyclans; o Homo 

sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: egocentrismo ansioso intraconsciencial = a falta de autorreflexão ou as 

reflexões egocêntricas, tendenciosas e titubeantes, interferindo e bloqueando a acalmia e o para-

psiquismo no autoconvívio sadio; egocentrismo ansioso interconsciencial = a falta de autorrefle-

xão ou as reflexões egocêntricas, tendenciosas e titubeantes, interferindo na convivialidade sadia. 

 

Culturologia: a cultura homeostática da eutimia; a cultura quanto ao dar tempo ao tem-

po; a cultura da paciência; a cultura do devagar e sempre; a cultura da autorreflexão; a cultura 

do aprender para poder evitar. 

 

Ciclo do ansiosismo. Sob a ótica da Patologia, eis, na ordem funcional, 8 exemplos de 

comportamentos ansiosos, podendo levar a mensuração das reincidências cotidianas provocadas 

pelo egocentrismo ansioso, ao modo de efeito guarda-chuva abrigando outras manifestações: 
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1.  Desorganização: todas as atividades parecem prioritárias. 

2.  Agitação: na realização das tarefas, sem saber por onde começar. 

3.  Imediatismo: os resultados rápidos, a falta de paciência nos empreendimentos a mé-

dio e longo prazos. 

4.  Precipitação: nas decisões levando a sensação de ter resolvido o assunto. 

5.  Reatividade: às heterocríticas; às contrargumentações; às contrariedades. 

6.  Superficialidade: o autengano no conhecimento superficial de si. 

7.  Arrependimento: das ações irrefletidas, precipitadas, tendenciosas. 

8.  Retratação: perante as consequências e os efeitos de ato irrefletido. 

 

Homeostaticologia. Segundo a Experimentologia, a transformação da condição intra-

consciencial do egocentrismo ansioso para a homeostasia é possível por meio da reeducação de 

atitudes, comportamentos, hábitos e reações da conscin, a partir do esforço pessoal na aplicação 

de pelo menos 5 providências evolutivas e profiláticas, relacionadas a seguir, na ordem funcional: 

1.  Imobilidade física vígil: permitindo o início da autopercepção somática. 

2.  Conscienciometria: permitindo o encontro intraconsciencial. 

3.  Consciencioterapia: permitindo o abertismo para a heterocrítica. 

4.  Autorreflexão de 5 horas: permitindo dimensionar devidamente as preocupações. 

5.  Repetição paciente: permitindo repetir, pacientemente, cada providência evolutiva, 

quantas vezes forem necessárias, a fim de promover o egocídio ansioso. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o egocentrismo ansioso, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

02. Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03. Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04. Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05. Autorrestauração  imediata:  Autodisciplinologia;  Homeostático. 

06. Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07. Egocarmologia:  Holocarmologia;  Neutro. 

08. Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

09. Energia  consciencial  gasta:  Energossomatologia;  Neutro. 

10. Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11. Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12. Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

13. Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

14. Prova  do  orgulho:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

15. Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

 

O  EGOCENTRISMO  ANSIOSO  PROMOVE  AUTOCEGUEIRA  

INTRACONSCIENCIAL  E  PARAPSÍQUICA,  EXAUSTÃO  SO-
MÁTICO-ENERGÉTICA,  ALÉM  DE  COMPROMETER  A  VON-
TADE  LÚCIDA  NA  PRÁTICA  DO  EQUILÍBRIO  PRIORITÁRIO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou sobre quais devem ser os crité-

rios utilizados para identificação, avaliação e prescrição na manifestação do egocentrismo ansio-
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so? Você percebe características ansiosas nas manifestações pessoais cotidianas, indicadoras do 

fechadismo consciencial? Quais atitudes profiláticas você vem utilizando? 
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E G O C E N T R I S M O    CO M P U L S Ó R I O  
( E G O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O egocentrismo compulsório é a qualidade, condição, estado ou caráter do 

percentual inevitável de egoísmo da consciência, homem ou mulher, conscin ou consciex, ou  

o conjunto de atitudes ou comportamentos indicando viver a personalidade evolutiva, sem exce-

ção, subordinada a princípios evolutivos essenciais, determinantes, insubstituíveis e inafastáveis, 

neste caso sem relação direta com qualquer manifestação egocêntrica patológica do próprio ego. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição ego vem do idioma Latim, ego, “eu”. Apareceu, 

na Linguagem Erudita, a partir do Século XIX. A palavra centro deriva também do idioma Latim, 

centrum, “centro; ponta do compasso colocada no centro do círculo que descreve; centro do cír-

culo; nó ou nodosidade na madeira ou mármore”, e essa provém do idioma Grego, kéntron, “agui-

lhão, ponto da lança; ponto central da circunferência; centro; o que serve para picar”. Surgiu no 

Século XV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio 

artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; con-

duta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O termo ego-

centrismo apareceu no Século XX. O vocábulo compulsório procede do mesmo idioma Latim, 

compulsus, de compellere, “impedir; compelir; empurrar; obrigar; constranger”. Surgiu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 01.  Egocentrismo imposto. 02.  Egocentrismo inevitável. 03.  Egocen-

trismo inafastável. 04.  Egocentrismo produtivo; egocentrismo virtuoso. 05.  Egocentrismo bom. 

06.  Egocentrismo racional. 07.  Egocentrismo sutil. 08.  Egocentrismo teático. 09.  Egocentrismo 

autocompreendido. 10.  Exclusivismo evolutivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas egocentrismo compulsório, egocentrismo compul-

sório ignorado e egocentrismo compulsório autoconsciente são neologismos técnicos da Ego-

logia. 

Antonimologia: 01.  Egocentrismo adulto. 02.  Antiegocentrismo; antiegoísmo. 03.  Al-

truísmo. 04.  Desapegamento; desapego; desprendimento. 05.  Abnegantismo. 06.  Filantropia.  

07.  Alocentrismo; proximismo. 08.  Assistenciologia; renúncia; renunciação. 09.  Misantropia. 

10.  Voluntariado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os egopensenes; a egopensenidade. 

 

Fatologia: o egocentrismo compulsório; o conjunto de atitudes e comportamentos refe-

rentes essencialmente a si mesmo; a holomaturidade da conscin; o autocentrismo sadio compulsó-

rio; a existência do individualismo produtivo; a inteligência de dirigir a atenção principalmente 

sobre si mesmo sem desconhecer nem menosprezar os interesses dos demais; a dissecção do sub-

jetivismo pessoal; a centralização do ego cosmoético; a Autoconscienciometrologia Teática;  

a Holobiografologia desde o passado; a Autobiografologia do presente; a saída das interprisões 

grupocármicas; as Autocuroterapias; as autorreciclagens; a Autevoluciologia inevitável; o igno-

rantismo amaurótico das teimosias anticosmoéticas; a descoberta da autovivência da interassisten-

cialidade teática; o estudo prático do ego na condição de minipeça interassistencial e não na 

condição de centro do Universo. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Central Extrafí-

sica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio jurídico da irrenunciabilidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: o egocídio autopesquisado; o egocídio autossuficiente; o egocídio reci-

clador; o egocídio prioritário; o egocídio autodiscernido; o egocídio cosmoético; o egocídio inte-

rassistencial. 

Binomiologia: o binômio irrenunciabilidade–autonomia da vontade; o binômio egocen-

trismo compulsório–interassistencialidade lúcida. 

Crescendologia: o crescendo autodiscernimento-evolutividade. 

Trinomiologia: o trinômio direito-dever-renúncia. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo Direito / Anti-

direito. 

Paradoxologia: o paradoxo do egocentrismo centralizado e descentralizado. 

Politicologia: a egocracia; a democracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da ação-reação. 

Filiologia: a egofilia; a egolatria; a autofilia. 

Sindromologia: a síndrome do avestruzismo. 

Maniologia: a egomania. 

Holotecologia: a egoteca; a evolucioteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Egologia; a Egocarmologia; a Evoluciologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autocuroterapia; a Holo-

maturologia; a Interassistenciologia; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sa-

piens conscientiometra; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: egocentrismo compulsório ignorado = o da conscin desconhecedora da 

inteligência evolutiva; egocentrismo compulsório autoconsciente = o da conscin lúcida quanto  

à inteligência evolutiva. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Egologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 con-

dições relevantes nas quais o egocentrismo compulsório manifesta-se claramente dentro do meca-

nismo da autevolução consciencial, em desafios lógicos para a conscin lúcida: 

01.  Acobertamento. Você não consegue esconder de si próprio a verdade sobre si mes-

mo: a autestima depende da vontade individual e esta qualifica o próprio humor consciencial. 

02.  Autismologia. Você não consegue evoluir sozinho, tem sempre necessidade de com-

panhias ou de consciências ao derredor: os compassageiros evolutivos para a convivialidade pro-

dutiva, combatendo a conflituosidade. 

03.  Autoconsciencialidade. Você não consegue eliminar a autoconsciencialidade da vi-

da consciencial eterna: o nível da autolucidez varia, mas é imperdível e o equilíbrio emocional se 

impõe, mantido pelas autorreflexões continuadas. 

04.  Autodiscernimentologia. Você não consegue transferir para outrem a racionalidade 

do autodiscernimento ou a capacidade de decisão sobre os rumos da própria vida. 

05.  Autoparapsiquismo. Você não consegue evoluir sem encarar a autoparaperceptibi-

lidade imperando sobre a heteroperceptibilidade: não adianta tergiversar e nem mesmo postergar. 

06.  Autopensenologia. Você não consegue desvencilhar-se da autopensenização inin-

terrupta, pensenizando sempre, sem parar, em quaisquer circunstâncias, sendo prioritário buscar  

a qualificação da própria Higiene Consciencial. 

07.  Conscienciologia. Você não consegue fugir à própria consciência geradora do ma-

terpensene pessoal do momento evolutivo: urge atentar-se para o emprego do livre arbítrio, da 

força presencial e da energosfera em si. 

08.  Energossomatologia. Você não consegue deixar de encarar o autodomínio das 

energias conscienciais (ECs): o emprego do estado vibracional (EV) não tem substituto eficaz pa-

ra tal desenvolvimento. 

09.  Escondimento. Você não consegue esconder-se ou sumir, de vez, da face do mun-

do: tem de valorizar a vida sempre indescartável, pois o suicídio, mesmo o lento, é megafrus-

tração. 

10.  Etologia. Você não consegue mudar as ações cometidas e, automaticamente, regis-

tradas no Cosmos: pode mudar, de preferência para melhor, somente as próximas ações. 

11.  Evoluciologia. Você não consegue escapar à evolução consciencial, podendo até es-

tacionar, ou regredir, mas cedo ou tarde, aqui ou acolá, retoma o caminho do desenvolvimento 

consciencial: a aquisição de autoconhecimento se impõe e o direcionamento da autevolução é es-

colha pessoal. 

12.  Intrafisicologia. Você não consegue jamais ficar para semente nesta dimensão hu-

mana: as renovações interdimensionais e os choques intraconscienciais são imperativos e a vida 

intrafísica é finita. 
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13.  Responsabilidade. Você não consegue escapar das próprias responsabilidades ou 

consequências dos atos pessoais intransferíveis: a autovitimização é a megatolice e a realização 

das autossuperações é a megainteligência. 

14.  Semperaprendente. Você não consegue ser diferente da condição natural do sem-

peraprendente: todas as consciências têm de enfrentar a aprendizagem constante, inclusive descar-

tando incansavelmente os erros pessoais. 

15.  Sonologia. Você não consegue viver no soma sem as horas de sono. O corpo huma-

no exige períodos de repouso compulsório: importa conhecer e fazer uso do turno mentalsomá-

tico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o egocentrismo compulsório, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Êxito:  Autevoluciologia;  Neutro. 

07.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Irrenunciabilidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

09.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

10.  Obviedade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

ATÉ  O  MOMENTO  EVOLUTIVO,  O  EGOCENTRISMO  COM-
PULSÓRIO  AINDA  SE  INSERE  ENTRE  AS  NOÇÕES  MAIS  

SUTIS  DA  AUTOCONSCIENCIALIDADE  SENDO  ABORDADO  

TÃO SOMENTE  PELAS  CONSCINS  MAIS  PENSADORAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o egocentrismo compulsório na vi-

da dia a dia teática? Ou somente compreende o egocentrismo adulto, patológico, rebarbativo, 

óbvio? 
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E G O    P O L Í T I C O    CO S M O É T I C O  
( P A R A P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ego político cosmoético é a manifestação da conscin, homem ou mulher, 

caracterizada pela associação dos atributos de liderança, comunicabilidade, ambiversão, empreen-

dedorismo, cosmovisão, parapsiquismo e autossuficiência energética, expressos por meio das leis 

da glasnost e da intercompreensão, visando a aglutinação acolhedora, o altruísmo exemplificador,  

a orientação esclarecedora e o encaminhamento avançado de grandes projetos, demandas e gru-

pos, compondo perfil strong profile da maxiproéxis grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra ego procede do idioma Latim, ego, “eu”. Apareceu, na Lingua- 

gem Erudita e Semierudita, a partir do Século XIX. O termo político deriva do idioma Grego, 

politikós, “relativo a cidadão, ao Estado; hábil na administração de negócios públicos”. Surgiu no 

Século XV. O vocábulo cosmos vem igualmente 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. A palavra ética procede do idio-

ma Latim, ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e esta do idioma 

Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Personalidade política cosmoética. 2.  Liderança multidimensional 

cosmoética. 3.  Ego empreendedor altruísta. 4.  Ego atrator benevolente. 

Neologia. As 4 expressões compostas ego político cosmoético, ego politico cosmoético 

incipiente e ego político cosmoético avançado são neologismos técnicos da Parapoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Personalidade política anticosmoética. 2.  Liderança pusilânime.  

3.  Ego empreendedor tirano. 4.  Ego atrator baratrosférico. 5.  Perfil estadista nacionalista. 

Estrangeirismologia: o selfmade man; o crowdsourcing; o plenitudo potestatis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à liderança cosmoética. 

Coloquiologia: a expressão ser picado pela mosca azul; a expressão pés no chão, men-

talsoma no Cosmos. 

Citaciologia. Eis o pensamento político do ex-presidente estadunidense Bill Clinton 

(1946–): – Em qualquer tempo e em qualquer país, a política é território dos que praticam a divi-

são, mas o futuro pertence aos que praticam a cooperação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético; o holopensene pessoal da transparên-

cia; o holopensene pessoal de liderança; o holopensene pessoal de inclusão consciencial; o holo-

pensene pessoal cosmopolita; o holopensene pessoal de confiabilidade; a força psíquica da pense-

nidade diante de grupos e demandas; a pensenidade política sadia; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; a pensenidade sem segredos; o holopensene parapsíquico aberto; os liberopensenes; 

a liberopensenidade. 

 

Fatologia: o ego político cosmoético; o uso técnico, frio e inevitável do ego político cos-

moético na construção dos megaempreendimentos da Cognópolis; o empreendedorismo cosmoé-

tico em prol da maxiproéxis grupal; a articulação não mais para si, mas para o bem de todos; o fa-

to de se colocar no lugar do outro, eliminando as incompreensões; a forma de pensar construtiva, 

empreendedora, despojada, descolada e destemida, determinando a produtividade máxima; a au-

tossuperação do revanchismo político no cotidiano da vida humana; o fim da preocupação com  

a opinião alheia, sendo o turn point do ego político na serialidade existencial; o ponto final no 

comportamento de querer ter razão; a troca da ambição política do poder e posição pela ambição 
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evolutiva por autolucidez e autossuperação; o ato de eliminar a apriorismose no dia a dia; a força 

psíquica, ou o ato de não desistir diante dos desafios; a autoconfiança gerando a força íntima ne-

cessária para aplicação do polinômio ideia-projeto-equipe-êxito; a dificuldade do ego político 

imaturo em assumir os próprios erros e pedir desculpas, por medo de quebrar a autoimagem;  

a falta de Cosmoética nas relações internacionais, inibindo as retratações entre países; a correção 

do comportamento de “fazer média”, substituído pela autenticidade, após superação do medo da 

opinião pública; a afetividade sadia, evitando as compensações narcísicas; a lucidez quanto ao 

esquema cognitivo disfuncional defectividade-vergonha, evitando a instalação do narcisismo polí-

tico; a carreira política renegada pelos cérebros mais cultos, hoje encontrados na Ciência Conven-

cional; os poderes conscienciais sobrepondo-se aos projetos de poder temporal; a autolucidez 

quanto aos conflitos de interesses no dia a dia da programação existencial; a Cosmoética, substi-

tuindo o senso comum sendo elemento modulador das decisões pessoais, abrindo a conta-corrente 

policármica; a articulação política cosmoética nos projetos prioritários da proéxis individual, 

inserindo-a na maxiproéxis grupal; a Democracia Pura; o Conselho dos 500. 

 

Parafatologia: a lucidez para a priorização do estado vibracional (EV) profilático; a au-

sência de cargos políticos na dimensão extrafísica; a paralei da consciex mais lúcida assumir as 

tarefas assistenciais extrafísicas; a convergência do ego político cosmoético com a vivência da 

multidimensionalidade, potencializando o trabalho interassistencial; o político de comportamento 

retilíneo dentro da ética humana, tornando-se potencial candidato a curso intermissivo após a des-

soma; a assistência extrafísica do cargo político, normalmente ignorada, gerando profundo bem- 

-estar nos políticos; as retrossinapses do ego político, trazendo maior demanda extrafísica para  

o proexista na existência atual; as retrocognições esclarecedoras do passado político; o autodis-

cernimento político mais lúcido, levando ao desassédio da subcerebralidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo política-Cosmoética; o sinergismo intenção cosmoética– 

–resultados profícuos; o sinergismo carisma-Cosmoética; o sinergismo patológico ideologia-po-

pulismo-marketing; o sinergismo ser sincero–ser político–ser cosmoético. 

Principiologia: o princípio parapolítico de saber pensar por si; o princípio de toda 

autocognição avançada ser precedida por estado homeostático de Higiene Consciencial; o prin-

cípio político de saber escutar; o princípio político-assistencial de saber tergiversar no momento 

certo; o princípio parapolítico de saber esclarecer; o princípio da maturidade para saber se ca-

lar; o princípio sociológico de toda população ir para a rua quando o Estado se nega a oferecer 

meios de representatividade; o princípio revolucionário de toda revolução social gerar governos 

instáveis. 

Codigologia: os códigos do poder político; o código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: o Estado Mundial Cosmoético e a Democracia Pura, alternativas à teoria 

do liberalismo individualista-consumista do Século XXI; as teorias anticosmoéticas e ainda 

atuais de Maquiavel (1469–1527), aplicadas por políticos nos 4 continentes. 

Tecnologia: a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes), levando ao desassédio 

mais direto, na atual existência, das retrossinapses políticas; a técnica da glasnost, ainda pouco 

utilizada na política convencional; a técnica de se afinizar com a equipe extrafísica específica, 

antes de ir a campo desenvolver projeto interassistencial; as técnicas desassediadoras de acarea-

ção; a técnica política de saber ouvir para poder decidir; a técnica cosmoética de começar  

a glasnost primeiro com a dupla evolutiva; a técnica de conviver com o stress crítico, sem sofrer 

ou se vitimizar (pedir desculpas por algo não realizado); a técnica anticosmoética de diminuir  

o outro com sutil assédio moral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vi-

bracional. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Cosmoé-

tica; o Colégio Invisível da Higienologia. 

Efeitologia: o efeito instantâneo das flash mobs, incitando os egos políticos às ruas,  

a partir da Internet; o efeito social do excesso de leniência dos políticos com a ética, gerando 

convulsões sociais; os efeitos intraconscienciais da pesquisa laboratorial em série, levando ao 

autodesassédio constante do ego político; os efeitos da voluntariocracia, evidenciando a evolu-

ção da intencionalidade política; o efeito de “sair de cena” a fim de aprofundar a reflex o  

e a qualificação do temperamento político, sem cair no ostracismo; os efeitos do silêncio interior. 

Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas, promovendo a autocura das sociopa-

tias e dos excessos do ego político, através da autoconsciencioterapia. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrenta-

mento-autossuperação transformando a política em parapolítica; o ciclo criminoso do marketing 

político visando projeto de poder. 

Enumerologia: o ego político imaturo; a boemia; o alcoolismo; a fanfarrice; a promis-

cuidade; a corrupção; a traição. O poder pelo poder; o marketing; as ondas de pseudotimismo;  

a população iludida; as ondas de corrupção; as bolhas de não-representatividade; as revoltas po-

pulares. 

Binomiologia: o binômio Parapoliticologia-autoconsciencioterapia; o binômio autoper-

cepção-autevolução; o binômio teimosia-estagnação; o binômio ambição-arrogância anulando  

a interação amparador-amparando. 

Interaciologia: a interação Parapoliticologia-Proexologia como duplismo científico es-

sencial para o sucesso da programação existencial. 

Crescendologia: o crescendo ego político–ego parapsíquico–ego cosmoético; o cres-

cendo ingenuidade-sinceridade-transparência-maturidade-epicentrismo; o crescendo amizade 

política–amizade fraterna–amizade raríssima. 

Trinomiologia: o trinômio anacrônico orientador da política convencional tradição– 

costume–senso comum; o trinômio orientador da Parapoliticologia avançada verpon-autodis-

cernimento-recin; o trinômio político prioritário segurança-saúde-educação; o trinômio opinião 

pública–autodiscernimento–opinião pessoal, referência da Parapoliticologia; o trinômio deta-

lhismo-profundidade-acalmia, raro na atividade política atual. 

Polinomiologia: o entendimento do polinômio verpon-fato-versão-opinião como bússola 

orientadora da vida humana. 

Antagonismologia: o antagonismo narcisismo patológico / narcisismo homeostático;  

o antagonismo reeducação / corrupção; o antagonismo casal político / dupla evolutiva; o anta-

gonismo opinião pública / opinião pessoal; o antagonismo orgulho / glasnost. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser possível adquirir mais poder consciencial por quem 

não prioriza a ambição pelo poder temporal. 

Politicologia: as políticas de educação; a voluntariocracia; a cosmoeticocracia; a merito-

cracia. 

Legislogia: a lei de responsabilidade educacional, colocando o político de frente com  

a maior responsabilidade pública do Estado; as leis hierárquicas da multidimensionalidade. 

Filiologia: a politicofilia. 

Fobiologia: a agorafobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania de estar em evidência; a mania de se autocorromper; a mania de se 

fazer de vítima para ser aceito, ganhar algo ou chamar atenção; a superação da subcerebromania. 

Mitologia: o mito de todo político ser corrupto. 

Holotecologia: a ortopensenoteca; a discernimentoteca; a autopesquisoteca; a retrocog-

noteca; a sinaleticoteca; a dessomatoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Cosmoeticologia; a Parassepsiologia; a Psi-

cologia Cognitiva; a Conscienciometria; a Consciencioterapia; a Proexologia; a Intermissiologia; 

a Reurbexologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin politizada;  a conscin social; a conscin pública; a conscin lúcida; 

a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o completista existencial. 

 

Masculinologia: o cidadão; o cientista político; os políticos Juscelino Kubitshek de 

Oliveira (1902–1976), Tancredo Neves (1910–1985), Hércules Galló (1869–1921), Magalhães 

Pinto (1909–1996), Émile Littré (1801–1881) e Bernardo Sayão (1901–1959); o eleitor; o mesá-

rio; o lobista; o coordenador de campanha; o chefe de gabinete; o chefe da casa civil; o prefeito;  

o governador; o presidente da república; o ministro; o vereador; o deputado; o senador; o juiz 

eleioral; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o parapedagogo; o tenepessista; o autopesquisa-

dor; o acoplamentista; o intermissivista; o proexista. 

 

Femininologia: a cidadã; a cientista política; a política; a eleitora; a mesária; a lobista;  

a coordenadora de campanha; a chefe de gabinete; a chefe da casa civil; a prefeita; a governadora; 

a presidenta da república; a ministra; a vereadora; a deputada; a senadora; a juíza eleitoral; a evo-

luciente; a consciencioterapeuta; a parapedagoga; a tenepessista; a autopesquisadora; a acopla-

mentista; a intermissivista; a proexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens scientista; o Homo sapiens 

decisor; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens energovi-

brator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens universalis;  

o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ego político cosmoético incipiente =  o do jovem lúcido quanto às retros-

sinapses do passado político; ego político cosmoético avançado = o da conscin madura quanto  ao 

uso da liderança em grandes projetos da maxiproéxis grupal. 

 

Culturologia: a cultura do universalismo; o multiculturalismo; a cultura da participa-

ção popular; a cultura da democracia pura; a cultura do empreendedorismo sustentável; a cultu-

ra da diplomacia estadista. 

 

Taxologia. A personalidade política se destaca por determinado ego ou tendência. Eis 

por exemplo, em ordem alfabética, 77 tipos de egos políticos e respectivas características, objeti-

vando contribuir para a expansão das pesquisas da Parapoliticologia pelos intermissivistas, ho-

mens e mulheres, interessados: 

01. Ego político amoral: as mentiras; os embustes; o bifrontismo. 

02. Ego político amparador: a interassistência; os resultados; a objetividade. 

03. Ego político artista: os emocionalismos; os infantilismos; o apego à ribalta. 

04. Ego político atento: a perspicácia; o tirocínio; a argúcia. 

05. Ego político autassediado: os fracassos; os erros; o ostracismo. 

06. Ego político autolúcido: a hiperacuidade; a multidimensionalidade; as consciexes. 

07. Ego político bairrista: a interiorose; a apriorismose; a pequenez. 

08. Ego político baratrosférico: a subcerebralidade; a insensatez; o desatino. 

09. Ego político belicoso: a belicosidade; as vinganças. 

10. Ego político bibliofóbico: a ignorância; o antidiscernimento. 

11. Ego político cientista: a intelectualiade; o discernimento; a racionalidade. 

12. Ego político cognopolita: a consciencialidade; a evolutividade; a autopensenidade 

da Parapoliticologia. 

13. Ego político conflituoso: a dificuldade; as reclamações; os conflitos. 

14. Ego político corrupto: a corrupção; a interprisão. 
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15. Ego político cosmoético: a harmonia; a autoridade; o respeito. 

16. Ego político cosmovisiológico: a cosmovisão; o continuísmo; a convicção lúcida. 

17. Ego político decidofílico: a força; a decidofilia; o pragmatismo. 

18. Ego político demagogo: a falácia; as distorções; a retórica. 

19. Ego político democrata: o equilíbrio; a sensatez; a ponderação. 

20. Ego político depressivo: o alcoolismo; as fugas; o desregramento. 

21. Ego político desassediado: a homeostase; a amparabilidade; o exemplarismo. 

22. Ego político desperto: a desassedialidade; a maxiproéxis; o virtuosismo. 

23. Ego político determinado: a determinação; os megadesafios; o pulso. 

24. Ego político discernente: a compreensão; a paciência; a assertividade evolutiva. 

25. Ego político dissimulado: a assedialidade; a desconfiança; a patopensenidade. 

26. Ego político drogadito: a drogadição; a abstinência; a ectopia. 

27. Ego político ecológico: a sustentabilidade; a simplicidade; o coletivo. 

28. Ego político egocêntrico: o foco na autoimagem e na posição; a ganância. 

29. Ego político enciclomático: o enciclopedismo; a megacognição; a profundidade 

cognitiva. 

30. Ego político energossomático: o energossomaticidade; o magnetismo; a disponibi-

lidade doadora. 

31. Ego político epicentrista: a sustentabilidade; a liderança; o esclarecimento. 

32. Ego político epistemológico: a logicidade; o conhecimento; o estudiosidade. 

33. Ego político errático: a incoerência; a desarticulação; o despreparo. 

34. Ego político escritor: a grafopensenidade; a verticalidade; a exaustividade. 

35. Ego político estadista: a mundividência; o multilateralismo; o empreendedorismo 

transnacional. 

36. Ego político ético: os princípios; a retidão; a correção. 

37. Ego político evoluciológico: a megagrupocarmalidade; a autocoerência; o ataca-

dismo. 

38. Ego político executivo: a liderança; o gerenciamento. 

39. Ego político fanfarrão: o desperdício; a leviandade; a superficialidade. 

40. Ego político fóbico: os medos; as psicopatias; a superficialidade. 

41. Ego político grupal: o antiegoísmo; o coletivismo; a representatividade. 

42. Ego político heurístico: a resolutividade; o clareamento ideativo; a nitidez. 

43. Ego político higienista: o foco na saúde; o higienismo; o sanitarismo. 

44. Ego político histriônico: as caras e bocas; a supergesticulação; a comunicabilidade. 

45. Ego político homossexual: a desafetividade; os excessos; a sexopensenidade. 

46. Ego político idolátrico: a genuflexão; a subjugabilidade; a pensenidade da manipu-

lação. 

47. Ego político ignorante: os brancos mentais; a batopensenidade; as ilusões. 

48. Ego político infame: a vergonha; a decepção; o escárnio. 

49. Ego político intelectual: a leitura; a paragenética; a bibliofilia. 

50. Ego político interassistencial: o altruísmo; a benevolência; a compaixão. 

51. Ego político intermissivista: a inteligência evolutiva; a lucidez para a serialidade. 

52. Ego político inversor: a autorganização; a precocidade interassistencial; o megafo-

co evolutivo. 

53. Ego político large: a generosidade; o mecenato; os investimentos. 

54. Ego político legislador: a legislogia; a Constituição; a líde. 

55. Ego político lexicógrafo: o dicionário; a intelecção; a lexicopensenidade. 

56. Ego político maduro: a sabedoria; a segurança; a confiabilidade. 

57. Ego político miserê: o travão; a avareza; as complicações. 

58. Ego político ofiexólogo: a lucidez teática da Paracirurgia, da Paraclínica e da 

Consciencioterapia. 

59. Ego político pacífico: a paz; a anticonflitividade; a autoridade moral. 
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60. Ego político paradiplomático: as interrelações; a respeitabilidade; as negociações 

cosmoéticas. 

61. Ego político paradireitólogo: a erudição; a mediação; a pacificação. 

62. Ego político parapoliticólogo: a liberopensenidade; a autocognição; a autoconfi-

ança. 

63. Ego político parapsíquico: a paraperceptibilidade; a sensibilidade; os atalhos. 

64. Ego político proexólogo: o acolhimento; a orientação; o encaminhamento proéxico. 

65. Ego político psicopata: a indiferença; a frieza; a impenitência. 

66. Ego político reciclante: o abertismo; a flexibilidade; a reciclagem. 

67. Ego político religioso: o sectarismo; o fanatismo; a gurulatria. 

68. Ego político reurbanizado: a baratropensenidade; a psicopatia; a criminalidade. 

69. Ego político reurbanizador: o megafoco nas reconfigurações;o materpensene das 

reurbanizações; o dinamismo evolutivo. 

70. Ego político serenissimus: a vivência da Serenologia; os colegiados; as megade-

mandas planetárias. 

71. Ego político sociopata: a impulsividade; a irresponsabilidade; a inconfiabilidade. 

72. Ego político tirano: a prática de genocídios; a imposição de ditaduras; o gosto pelas 

guerrilhas. 

73. Ego político transparente: a vivência da glasnost; a autenticidade; a franqueza. 

74. Ego político tycoon: as megafortunas; os megavalores econômicos. 

75. Ego político universalista: o universalismo; a consciencialidade quanto ao Cos-

mos; o fraternismo. 

76. Ego político vitimizado: a pusilanimidade; as doenças; o murismo. 

77. Ego político xenofóbico: o racismo; o preconceito; o nacionalismo. 

 

Cosmoética. A Parapoliticologia se caracteriza pela liberdade pensênica cosmoética, 

sem interprisões ou recalques. Nesse patamar, a conscin vivencia a coexistência das sutilezas do 

parapsiquismo com as grandes demandas, conflitos e desafios, sem sobressaltos, devido ao mega-

foco nos resultados interassistenciais, bem distante das ambições egoicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ego político cosmoético, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

02.  Conscienciólogo  diplomata:  Perfilologia;  Homeostático. 

03.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Egocarmologia:  Holocarmologia;  Neutro. 

05.  Ego  precedente:  Egologia;  Neutro. 

06.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Estratégia  de  enfrentamento:  Etologia;  Neutro. 

08.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Hibernação  política:  Politicologia;  Nosográfico. 

10.  Padrão  homeostático  de  referência:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

11.  Poder:  Politicologia;  Neutro. 

12.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 

13.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

14.  Política  pública  errada:  Antipoliticologia;  Nosográfico. 

15.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 
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O  EGO  POLÍTICO  PODE  TORNAR-SE  COSMOÉTICO  PELO  

CONTÍNUO  ENFRENTAMENTO  AUTOCONSCIENCIOTERÁPI-
CO  DE  VIVENCIAR  A  LÓGICA  SUTIL  DO  MAXIMECANISMO  

MULTIDIMENSIONAL:  SER  MINIPEÇA  LÚCIDA  ATUANTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem utilizando o ego político no dia a dia? Con-

segue pensar por si de maneira autônoma, autoconfiante e cosmoética? Vivencia de modo teático 

a Politicologia sem preconceitos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arendt, Hanna; A Promessa da Política (The Promise of Politics); revisor Eduardo Jardim; trad. Pedro 

Jorgensen Jr.; 288 p.; 6 caps.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Difel; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 85 a 88. 

2.  Horta, Hanna; Por que nossa Política é tão Burra; Reportagem; Superinteressante; Revista; Mensário; Ed. 

320; Ano 26; N. 8; 4 fichários; 1 fluxograma; 11 fotos; 1 gráf.; 2 ilus.; 3 refs.; São Paulo, SP; Julho, 2013; páginas 38 a 43. 

3.  Steiner, Alexander; Orgulho: Agente Dificultador da Autoevolução; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; 
Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 19 enus.; 2 tabs.; 7 técnicas; 1 filme; 19 refs.; Organização Internacional de Conscien-

cioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 128 a 138. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 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 355. 

 

E. M. 
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E G O    P R E C E D E N T E  
( E G O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ego precedente é a personalidade e a imagem da própria conscin atual, 

quando ainda na era juvenil, muito imatura, nesta vida intrafísica, tendo cometido absurdos, desli-

zes, tolices, dubiedades e defendido ideias obstúpidas, com engajamentos baratrosféricos, alinha-

mentos políticos espúrios e leniências amauróticas, reconhecidos, posteriormente, na meia-idade 

ou na terceira idade física, quando busca retificar o caminho e ajustar a proéxis pessoal já atenta  

à fase final da existência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ego procede do idioma Latim, ego, “eu”. Apareceu, na Lingua-

gem Erudita e Semierudita, a partir do Século XIX. O termo precedente vem do mesmo idioma 

Latim, praecedens, “precedente”, particípio presente de praecedere, “preceder; anteceder; cami-

nhar adiante; passar adiante”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Ego imaturo. 2.  Conscin jejuna. 3.  Identidade anterior. 

Neologia. As 3 expressões compostas ego precedente, ego precedente elementar e ego 

precedente evoluído são neologismos técnicos da Egologia. 

Antonimologia: 1.  Ego atual. 2.  Conscin lúcida. 3.  Personalidade madura. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o upgrade autocognitivo; a notitia innata; os 

flashbacks retrocognitivos; o biofeedback; o turning point evolutivo; o background consciencial; 

o existencial role escolhido na autosseriéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Tempera-

mento: vitrine consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem existencial; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopen-

senidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os ego-

pensenes; a egopensenidade; a retroforma holopensênica atuante na existência atual; a influência 

dos retropensenes na autopensenização de hoje; os autopensenes dos escritos da juventude. 

 

Fatologia: as aberrações joviais; os pecadilhos da mocidade; a busca da mensagem cos-

moética a ser extraída das vivências do calouro existencial; o mapeamento do terreno intelectual 

embasador da profissão; os meios empregados visando alcançar os fins da atualidade e moldar  

a atual consciência madura; as questões eleitas como sendo as mais relevantes na ocasião; as in-

dignações irrefletidas; a política pessoal da idade juvenil; a fase estudantil; a inadequação dos po-

sicionamentos pessoais à época reconhecidos agora; o período da fraqueza da conscin para dirigir 

as próprias paixões; a série dos equívocos cometidos; a listagem dos erros demonstrando cons-

trangedores desvios do racional; os enganos sanados e as tendências menos dignas ainda persis-

tentes; as ações verbais, as convenções culturais e os hábitos linguísticos adquiridos estrutura-

dores da existência contemporânea; as primeiras manifestações da maturidade evolutiva pessoal; 

a ênfase do primeiro vislumbre ou lampejo da intelligentsia evolutiva mais transcendente; a ne-

cessária atenção especial ao tempo do aparecimento do megafoco da programação existencial;  

a geração intelectual ante o contexto político, cultural e pessoal da conscin recém-ressomada;  

o percentual da abordagem à Ética Pública e à moralidade política; o turning point da diferença 

fundamental da mudança paulatina, mas radical de a pessoa não pensar por si, aceitando a autori-

dade de outrem, até o nível de decidir tudo por si própria, com evidente autonomia; o fato da 
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ocorrência do predomínio da educação sentimental ou educação intelectual; as obrigações geopo-

líticas de nascimento; as circunstâncias históricas, as discussões encaminhadas e as posições ado-

tadas determinando as atitudes mentaissomáticas do presente; as consequências das atitudes de 

décadas atrás; o rastro do pretérito recente; a pretensão sadia de cobrir o território da vida convi-

vencial da pessoa; o fato dos ecos das experiências não ficarem confinados tão só no passado ou 

inseridos no microuniverso das pessoas da época; a admissão e convicção dos pensamentos do 

período ultrapassado; o desinteresse na ocasião pela moralidade em alto nível; a visão restrita nas 

abordagens das realidades do mundo (Weltanschauung); as sementes da condição atual; a semen-

teira pessoal como indicadora da atual colheita intrafísica; os compromissos ainda ressoando, com 

alto volume, no presente; os ditames racionais impositivos da análise da Historiografia e da Her-

menêutica da idade humana inicial; as ilusões iniciais substituídas pelas desilusões geradas pela 

lógica pessoal; as contradições e mentiras desconexas geradas pelas inexperiências; os engaja-

mentos intelectuais às instâncias menos prioritárias; as ações pessoais inferiores ao nível da 

competência evolutiva exemplificada agora; a influência da opinião pública sobre a geração 

humana passada quanto às situações práticas e escolhas morais; o fato de as emoções imaturas da 

época não explicarem satisfatoriamente os autenganos cometidos e nem eximirem a conscin das 

próprias responsabilidades, ampliadas ainda mais quando se é intermissivista; a compreensão 

mais ampla do passado recente da conscin adulta e lúcida; o aumento do peso dos autotrafares 

agora diminuído a golpes de autodiscernimento; a reivindicação para si de maior honestidade  

e clareza de visão; o percentual qualitativo da imparcialidade do juízo autocrítico da Exegética 

Teática da autobiografia; o testamento ideológico e proexológico ainda em vida; o combate pes-

soal às reverberações insistentes das atitudes de pusilanimidade do ego precedente sobre o ego 

atual fortalecido pelo princípio da descrença; o senso de ego humano; as autodefesas primárias 

remanescentes da subcerebralidade; a frustração perante as restrições intrafísicas à autexpressão 

do retroegão; o ego ferido; a depressão androssomática; a manipulação ginossomática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as autobiografias pregressas; o saldo interassistencial acumulado 

predispondo à assistência extrafísica técnica; a relevância do ego antecessor ao primeiro Curso 

Intermissivo (CI); a significativa mudança de ego na recin intermissiva; os diferentes patamares 

de autoconsciência quanto aos retroegos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo na autossustenta-

ção da coerência entre ego precedente–ego atual–ego subsequente. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da consciência somente mudar 

quando assim o desejar; o princípio da recin depender somente da vontade da consciência;  

o princípio da primazia da autocura. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da personalidade narci-

sística; a teoria da automimese dispensável; a teoria da seriéxis. 

Tecnologia: a técnica da análise autocrítica; a técnica da priorização do mais rele-

vante; as técnicas conscienciométricas; as técnicas autoconscienciometrológicas revirando o ego 

ao avesso. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do mentalsoma; o laboratório cons-

cienciológico das autorretrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Egocar-

mologia; o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: os possíveis efeitos dos miniestigmas gerados na mocidade; os efeitos da 

estagnação evolutiva gerada pela ótica egocêntrica; os efeitos coercivos do ego imaturo sobre  

a consciência; os efeitos do retroego vigoroso na prevalência da Paragenética no neoego. 

Neossinapsologia: as neossinapses do novo ego. 
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Ciclologia: o ciclo contínuo ego antigo–ego novo inerente à autevolução; o ciclo multie-

xistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio Proxêmica-Cronêmica; o binômio ego público–ego íntimo;  

o binômio ego social–ego profissional; o binômio ego resguardado–ego exteriorizado. 

Interaciologia: a interação análise egocármica–análise grupocármica; a interação 

oportunista personalidade analisadora–personalidade analisada; a interação autoconceito-au-

toimagem-autestima. 

Crescendologia: o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policar-

malidade; o crescendo patológico análise egológica–idade física madura. 

Trinomiologia: o trinômio responsabilidade-escolha-engajamento; o trinômio indivi-

dualismo-coletivismo-egoísmo; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o balanço intere-

xistencial do trinômio trafores-trafares-trafais; os avanços e retrocesso no trinômio talentos-ví-

cios-inexperiências. 

Polinomiologia: o autesquadrinhamento pelo binômio traços paragenéticos–traços ge-

néticos–traços mesológicos–traços culturais; a semelhança ou diversificação no polinômio con-

sanguinidade-gênero-etnia-cidadania. 

Antagonismologia: o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo autocon-

trole do ego / descontrole do ego; o antagonismo ego maior do analista / ego menor do analisa-

do; o antagonismo ego / alter ego; o antagonismo progressão autevolutiva / regressão autevoluti-

va; o antagonismo ortopráticas fixadas / automimeses dispensáveis. 

Paradoxologia: o paradoxo da evolução individual não egocêntrica; o paradoxo da de-

puração cosmoética do ego repercutir positivamente no Cosmos. 

Politicologia: a egopolítica pessoal; a egocracia; a democracia pura; a lucidocracia; a eu-

cracia. 

Legislogia: a lei da afinidade; a lei do retorno. 

Filiologia: a neofilia; a criteriofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia; a evoluciofilia; a au-

tocriticofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo interexistencial; a síndrome de Gabriela mul-

tiexistencial. 

Mitologia: a desconstrução devastadora dos mitos em geral; o mito de Narciso; o mito 

patológico do “pau se nasce torto, morre torto”. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a parapsicoteca; a administroteca; a experimentoteca;  

a proexoteca; a criticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Egologia; a Egocarmologia; a Holocarmologia; a Evoluciologia; 

a Intermissiologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Holomatu-

rologia; a Paradireitologia; a Invexologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ego precedente; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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 conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 praecedens; o Homo sapiens personitor; o Homo sa-

piens egocentricus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens recexologus; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens personalis; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sa-

piens homeostaticus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens priorologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ego precedente elementar = a condição comum, vulgar, instintiva, sim-

ples, vacilante e inexpressiva dos períodos infantil e adolescente da conscin; ego precedente evo-

luído = a condição precoce, expressiva e acrescentadora dos períodos infantil e adolescente da 

conscin. 

 

Culturologia: a cultura da Egocarmologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Egologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 confron-

tos básicos dos retroegos: 

01.  Retroego assistencial / retroego autocentrado. 

02.  Retroego autocoerente / retroego autocorrupto. 

03.  Retroego autoconfiante / retroego débil. 

04.  Retroego autoconsciente / retroego autoidealizado. 

05.  Retroego autocrítico / retroego insuflado. 

06.  Retroego autodiscernidor / retroego dramatizado. 

07.  Retroego autorreciclado / retroego autengessado. 

08.  Retroego célebre / retroego medíocre. 

09.  Retroego científico / retroego artístico. 

10.  Retroego comunicativo / retroego inibido. 

11.  Retroego energizador / retroego vampirizador. 

12.  Retroego equilibrado / retroego instável. 

13.  Retroego forte / retroego fraco. 

14.  Retroego mentalsomático / retroego protorreptiliano. 

15.  Retroego neofílico / retroego arcaico. 

16.  Retroego pacífico / retroego bélico. 

17.  Retroego questionador / retroego beato. 

18.  Retroego sadio / retroego doentio. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ego precedente, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

02.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

03.  Códego:  Egologia;  Homeostático. 
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04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Coleira  do  ego:  Egologia;  Neutro. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Egocarmologia:  Holocarmologia;  Neutro. 

10.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

11.  Egocentrismo  compulsório:  Egologia;  Neutro. 

12.  Identidade  extra:  Egocarmologia;  Homeostático. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

15.  Neoidentidade:  Egocarmologia;  Neutro. 

 

AS  PESQUISAS  DO  PRÓPRIO  EGO  PRECEDENTE  PODEM  

TRAZER  SUBSÍDIOS  TÉCNICOS  RELEVANTES  E  SURPRE-
ENDENTES  À  CONSCIN  LÚCIDA  EMPENHADA  NA  CONSE-

CUÇÃO  FINAL  DA  MEGAGESCON  E  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou autocriticamente o próprio ego prece-

dente? Quais subsídios você extraiu da análise? 
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E L E I T O R    C O N S C I E N C I Ó L O G O  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O eleitor conscienciólogo é a conscin, homem ou mulher, estudiosa e expe-

rimentadora da Ciência Conscienciologia, capaz de exercer papel político autoconsciente, por 

meio de escolhas coerentes e racionais dos representantes públicos, com o propósito de desempe-

nhar exemplarismo autocrítico na Socin.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo eleitor procede do idioma Latim, elector, “o que escolhe; o que 

elege”, de elegere, “escolher; preferir entre dois ou mais”. Surgiu no Século XIV. A palavra cons-

ciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a todas as pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter co-

nhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logo deriva do idioma 

Grego, lógos, “linguagem; proposição; definição; palavra; explicação; razão; senso comum; moti-

vo; juízo; opinião; estima; valor dado a alguma coisa; a razão divina; falante; o que fala; o que es-

tuda, conhece, é especialista em”. 

Sinonimologia: 1.  Sufragista conscienciólogo. 2.  Eleitor pesquisador da Conscienciolo-

gia. 3.  Eleitor estudante da Conscienciologia. 4.  Votante conscienciólogo. 5.  Eleitor conscien-

ciologista. 6.  Eleitor tarístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas eleitor conscienciólogo, eleitor conscienciólogo 

primário e eleitor conscienciólogo veterano são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 01.  Eleitor místico. 02.  Eleitor anticonscienciologista. 03.  Eleitor des-

politizado. 04.  Eleitor alienado. 05.  Eleitor corruptível. 06.  Eleitor da robéxis. 07.  Eleitor acríti-

co. 08.  Eleitor consciênçula. 09.  Eleitor eletronótico. 10.  Eleitor materialista. 

Estrangeirismologia: o eleitor especimen; o strong profile no processo de escolha;  

o modus vivendi político; o follow up político; o awareness conjuntural; a open mind frente ao 

sectarismo; o critério cosmoético na indicação do primus inter pares. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às escolhas políticas cosmoéticas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Eleitor: acionista 

eleitoral. 

Filosofia: a Holofilosofia abarcando a Filosofia Política. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cidadania consciente; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a pen-

senização conscienciológica ampliando a participação no debate político cotidiano; a autopense-

nização livre. 

Fatologia: a escolha política lúcida do eleitor conscienciólogo; o autodiscernimento sen-

do o atributo consciencial fundamental para escolha acertada; a autocrítica; a criticidade aplicada 

em bases cosmoéticas; a presença do raciocínio lógico; as ações cosmoéticas diretas do eleitor 

conscienciólogo; a autoconsciencialidade sendo característica da consciência crítica; a consciên-

cia exemplarista no processo de debate manifestando-se informada da realidade política e conjun-

tural; a incorruptibilidade enquanto exemplo de postura evolutiva; o posicionamento cosmoético 

da consciência política; a centragem consciencial cosmoética; o cosmopolitismo; a politização 

universalista; a mudança de patamar evolutivo, a maior, da consciência consciente quando se ad-

mite imortal e multidimensional; a participação política isenta de interesses pessoais; a participa-
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ção política com intencionalidade interassistencial policármica; a atenção às ações políticas inte-

resseiras; a cosmovisão pessoal; a capacidade de participação em debates com argumentos e sen-

so univeraslistas; as verpons direcionando a teática da conscin eleitora consciencióloga; o interes-

se genuíno pelo bem comum; o domínio do cosmograma, enquanto fator de aproximação e apro-

priação da realidade; a consciência conjuntural; a autorreflexão sobre a realidade política; a con-

tribuição às transformações sociais e evolutivas; a virtude na condição de caminho do meio para 

a evitação do poder da alienação e da ideologização; o poder do voto consciente; o processo evo-

lutivo inevitável das políticas pessoais, grupais e coletivas enquanto consequência do voto consci-

ente; a atenção aos projetos políticos eivados de intenções e interesses sectários; o uso do discer-

nimento necessário no momento de ponderar a respeito das propostas mais pertinentes ao interes-

se coletivo; o uso da inteligência evolutiva (IE) contra as manipulações sociais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atenção e a luci-

dez quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal; a consideração com o jogo parapolítico; 

o estudo da consciência manifestando-se em múltiplas dimensões; a responsabilidade interdimen-

sional; a minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a inte-

ligência evolutiva (IE) direcionando a teática cidadã. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo política-parapolítica; o sinergismo vontade política–in-

tenção cosmoética; o sinergismo eleitor consciente–projeto político cosmoético; o sinergismo das 

energias conscienciais (ECs) de grupos afins à responsabilidade política.  

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio evoluído da decisão correta com base na análise cosmoética;  

o princípio do Universalismo embasando as ações políticas evoluídas; o princípio da autocrítica 

cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) direcionando a teática política evo-

lutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da personalidade cosmoética autoconsciente; a teoria da política; 

a teoria do Universalismo; a teoria da democracia direta orientando o futuro das relações políti-

cas cosmoéticas; a teoria da administração pública; a teática da maxidissidência ideológica pe-

rante o materialismo. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da análise de conjuntura;  

a técnica da prática democrática. 

Voluntariologia: o voluntário interassistencial da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.   

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Cosmoe-

ticologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: o efeito da conduta política cosmoética no processo de construção do Esta-

do Mundial. 

Neossinapsologia: as neossinapses a serem construídas a partir da teática da democra-

cia direta. 

Ciclologia: o ciclo quadrienal das escolhas dos representantes públicos. 

Enumerologia: as escolhas; as condutas políticas; o partido; a consciência política;  

a democracia; a democracia direta; o Estado Mundial. 

Binomiologia: o binômio sociedade civil organizada–partido político; o binômio repre-

sentado-representante; o binômio partido-partidário; o binômio eleitor–candidato político; o bi-

nômio representação política–interesses sectários.  

Interaciologia: a interação eleitor-político; a interação consciência política–compro-

misso universalista; a interação direitos-deveres específicos do eleitor; a interação coerente inte-

resse pessoal do eleitor conscienciólogo–interesse político universalista. 
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Crescendologia: o crescendo interesse individual–interesse corporativista–interesse 

universalista; o crescendo senso comum–senso crítico.  

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-escolha-voto; o trinômio democracia plena–parti-

cipação livre–universalismo. 

Polinomiologia: o polinômio democraciológico participar-opinar-debater-apresentar- 

-indicar. 

Antagonismologia: o antagonismo projeto político popular / projeto político da elite;  

o antagonismo eleitor insensato / eleitor racional. 

Paradoxologia: o paradoxo da obrigatoriedade do voto em país democrático. 

Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a criticocracia;  

a cosmocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei da coexistência da megafraternidade; a lei da interdependência consci-

encial; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a parapoliticofilia; a democraciofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a so-

ciofilia; a neofilia; a decidofilia; a criticofilia; a verbaciofilia; a priorofilia; a assistenciofilia.  

Mitologia: o mito de toda conscin envolvida em política ser corrupta; o mito da sobera-

nia popular; o mito da vontade comum; o mito da consciência apolítica. 

Holotecologia: a politicoteca; a criticoteca; a voluntarioteca; a cosmoeticoteca; a convi-

vioteca; a consciencioteca; a democracioteca; a teaticoteca; a evolucioteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Parapoliticologia; a Autodeterminologia; a Auto-

maturologia; a Conscienciometrologia; a Parassociologia; a Determinologia; a Maxiproexologia;  

a Parapercepciologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência política; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a personalidade-líder com assistência extrafísica de função; o ser politi-

zado; a consciência cívica; a conscin democrática; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o eleitor conscienciólogo; 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 conscienciôme-

tra; 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 intelec-

tual; 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 eleitora consciencióloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; 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 tene-

pessista; 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 politicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sa-

piens humanus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

cognopolita; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens agens. 
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V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: eleitor conscienciólogo primário = o voluntário da Comunidade Consci-

enciológica Cosmoética Internacional (CCCI) atento aos desdobramentos concernentes ao cená-
rio político; eleitor conscienciólogo veterano = o voluntário da CCCI atento aos desdobramentos 
concernentes ao cenário político e parapolítico. 

 
Culturologia: a cultura da Politicologia; a cultura da Democraciologia; a cultura da 

Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o eleitor conscienciólogo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Articulação  social:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Ativismo:  Parapoliticologia;  Neutro. 

06.  Ato  social:  Sociologia;  Neutro. 

07.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro.  

09.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

11.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

12.  Democracia  direta:  Governologia;  Homeostático.  

13.  Hibernação  política:  Politicologia;  Nosográfico.  

14.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

15.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 
 

O  ELEITOR  CONSCIENCIÓLOGO  BUSCA  CONSTRUIR   
NAS  RELAÇÕES  DIUTURNAS  A  VIVÊNCIA  POLÍTICA  

COSMOÉTICA  RESULTANDO  EM  ESCOLHAS  ASSERTIVAS,  
EM  PROL  DO  PRINCÍPIO  DO  MELHOR  PARA  TODOS. 

  

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia o autocomprometimento político de modo 
cosmoético, visando o bem-estar da maioria das consciências? Admite ter papel político e social 
além do trivial, exercendo o direito ao voto de modo autoconsciente? 
 

Bibliografia  Específica: 
 
1.  Vasconcelos, José Ramos de Neto; Democracia Pura: História e Atualidade, Reforma Política, Teoria  

e Prática sobre Governo sem Políticos Profissionais; int. Horst Haas; pref. Antonio Silvio Curiati; revisoras Denise Kat-
chuian Dognini; & Marylene Pinto Michael; 188 p.; 2 partes; 12 caps.; 2 E-mails; 51 enus.; 3 esquemas; 1 foto; 4 ilus.;  
1 mapa; 1 microbiografia; 3 organogramas; 1 tab.; 1 website; 22 notas; 90 refs.; 23 x 16 cm; br.; 2a Ed.; Nobel; São Paulo, 
SP; 2007; páginas 13 e 14. 

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 fo-
tos; 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 Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 173.  

 
J. C. S. 
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E L E N C O    D A    C O N S C I E N C I O L O G I A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O elenco da Conscienciologia é o conjunto de consciências – conscins  

e consciexes; voluntários e voluntárias – compondo o corpo (equipes técnicas) dos trabalhos cien-

tíficos aplicados às investigações teáticas conscienciológicas (Pesquisologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo elenco deriva do idioma Latim, elenchus, “índice de livro”,  

e este do idioma Grego, élegkhos, “prova; argumento para refutar; meio de refutação”. Surgiu no 

Século XVI. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de algu-

ma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia proce-

de do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Elencagem específica da Conscienciologia. 2.  Conjunto de conscien-

ciólogos. 3.  Relação dos voluntários da Conscienciologia. 4.  Quadro de pessoal da IC. 5.  Perfis 

conscienciológicos. 

Neologia. As 3 expressões compostas elenco da Conscienciologia, elenco da Conscien-

ciologia mínimo e elenco da Conscienciologia máximo são neologismos técnicos da Convivio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Conjunto de atores do filme. 2.  Conjunto dos membros da com-

panhia dramática. 3.  Elenco da Física. 4.  Elenco da Astronomia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os conviviopensenes; a conviviopensenidade. 

 

Fatologia: a minivariável; o Índice das Faixas Etárias; a escala evolutiva das cons-

ciências. 

 

Parafatologia: a interassedialidade; a heterassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: os componentes dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Grupocarmolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Paraconscienciometrologia;  

a Semiconsciexologia; a Consciexologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o elenco da Conscienciologia; a conscin comunitária; o conjunto das pes-

soas com papéis ativos nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 
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Masculinologia: o conscienciólogo; os profissionais; o cético otimista cosmoético 

(COC); os voluntários da Conscienciologia; os participantes das equipes técnicas do Holociclo; os 

administradores das ICs; os colaboradores, em geral, das (ICs); os professores do corpo docente 

da IC; os componentes do quadro de pessoal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética In-

ternacional (CCCI); os profissionais liberais da CCCI. 

 

Femininologia: a consciencióloga; as profissionais; a cética otimista cosmoética (COC); 

as voluntárias da Conscienciologia; as participantes das equipes técnicas do Holociclo; as admi-

nistradoras das ICs; as colaboradoras, em geral, das ICs; as professoras do corpo docente da IC;  

as componentes do quadro de pessoal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna-

cional (CCCI); as profissionais liberais da CCCI. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: elenco da Conscienciologia mínimo = os componentes humanos da Insti-

tuição Conscienciocêntrica (IC); elenco da Conscienciologia máximo = os componentes humanos 

da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 100 perfis ou categorias de consciências – conscins, homens, mulheres, consciexes – com-

ponentes específicos do grande elenco da Conscienciologia: 

01. Acoplamentista: coadjutor do epicon. 

02. Administrador de IC: diretor; mantenedor. 

03. Agente retrocognitor. 

04. Amparador de tenepes: amparador de ofiex. 

05. Amparador extrafísico: técnico assistencial extrafísico. 

06. Amparador intrafísico: assistente social; minipeça do Maximecanismo Multidi-

mensional Interassistencial. 

07. Amplificador da consciencialidade. 

08. Androssômata. 

09. Autobilocador. 

10. Autodidata. 

11. Autexemplificador. 

12. Autexperimentador. 

13. Autoimperdoador. 

14. Autor de gescon. 

15. Autor publicado: escritor; redator; tradutor; revisor; bibliógrafo. 

16. Autorrevezador. 

17. Casal íntimo. 

18. Completista: moratoriologista. 

19. Comunicólogo conscienciológico. 

20. Conscienciólogo: conscienciologista; Homo sapiens conscientiologus. 

21. Conscienciômetra: superdotado. 

22. Consciencioterapeuta. 

23. Consciex assistida. 

24. Consciex Livre: CL; Conscientia libera. 

25. Consener: consciência assistida. 

26. Consréu: consciência assistida. 

27. Conviviologista: conviviólogo; grupocarmologista. 

28. Cosmanalista: cosmogramista. 

29. Cosmoeticista: profissional liberal; pesquisador do Paradireito. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9450 

30. Co-terapeuta. 

31. Desassediologista: desassediólogo; assistenciólogo. 

32. Desperto: Homo sapiens despertus. 

33. Despertologista: despertólogo. 

34. Dessomaticista: tanatologista. 

35. Dupla evolutiva: dupla mista. 

36. Duplista: parceiro ou parceira de dupla evolutiva. 

37. Duplologista: duplólogo; sociólogo. 

38. Energicista: holochacralogista. 

39. Enumerologista: enumerólogo. 

40. Epicon: co-epicon; Homo sapiens epicentricus. 

41. Epiconologista: pesquisador do epicentrismo consciencial. 

42. Etimologista: etimólogo. 

43. Evoluciente: paciente; conscin assistida. 

44. Evoluciólogo: pré-evoluciólogo; orientador evolutivo; Homo sapiens evolutiologus. 

45. Experimentologista: experimentólogo; retomador de tarefa; cientista. 

46. Extrafisicologista: extrafisicólogo. 

47. Fichador: recórter; sistemata. 

48. Heterodesassediador. 

49. Holobiógrafo. 

50. Holocarmologista: holocarmólogo. 

51. Holomaturologista. 

52. Holossomaticista. 

53. Holotecário: bibliotecônomo; bibliotecário. 

54. Impactoterapeuta: cirurgia verbal. 

55. Infocomunicólogo: informata; digitador. 

56. Intermissiologista: intermissiólogo; intermissivista. 

57. Interprisiologista. 

58. Intrafisicologista. 

59. Inversor existencial: Homo sapiens inversor. 

60. Invexologista: invexólogo. 

61. Lexicógrafo: lexicólogo; enciclopedista. 

62. Linguista: filólogo; poliglota; orismologista; orismólogo. 

63. Macrossômata. 

64. Mentalsomaticista: mnemossomaticista. 

65. Neologista: heurista; pesquisador de verpons. 

66. Paracronologista: paracronólogo. 

67. Parafisiologista. 

68. Parageneticista. 

69. Para-historiador: para-historiógrafo; passadologista. 

70. Parapatologista. 

71. Parapedagogo: educador; preceptor; instrutor; monitor. 

72. Parapercepciologista: parapsiquista; sensitivo parapsíquico. 

73. Parassociólogo: parecerista do Paradireito. 

74. Paratécnico: amparador de função. 

75. Paraterapeuta. 

76. Pensenologista: pensenólogo. 

77. Pesquisador: autopesquisologista. 

78. Politicólogo. 

79. Pré-ressomante: consciex aluna de Curso Intermissivo (CI). 

80. Proexologista: proexólogo. 

81. Professor itinerante: membro do corpo docente da Conscienciologia. 

82. Projeciologista: projeciólogo. 
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83. Projecioterapeuta. 

84. Projetor consciente: exoprojetor; Homo sapiens projectius. 

85. Psicossômata. 

86. Recexologista: recexólogo. 

87. Reciclante: Homo sapiens recyclans. 

88. Refutaciologista: debatedor; heterocrítico; tertuliano; agitador de ideias. 

89. Ressomante. 

90. Reurbanizador extrafísico: conscin projetada reurbanizadora. 

91. Semiconsciex: Homo sapiens semiextraphysicus. 

92. Serenão: Homo sapiens serenissimus. 

93. Serenologista. 

94. Somaticista: sexossomaticista. 

95. Teaticista. 

96. Teleguiado autocrítico: Homo sapiens teleguiatus. 

97. Tenepessista: ofiexista; Homo sapiens tenepessista. 

98. Traforologista: traforólogo. 

99. Visitante: da IC; intrafísico; extrafísico. 

100. Voluntário: aluno; colaborador; membro do corpo discente da Conscienciologia; 

conscin participativa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o elenco da Conscienciologia, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

2.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

3.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

4.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

5.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

7.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  NEOCIÊNCIA  CONSCIENCIOLOGIA  APRESENTA,   
HOJE,  O  ELENCO  INTRAFÍSICO  DE  VOLUNTÁRIOS,   

NA  CONDIÇÃO  DE  PIONEIROS  VALOROSOS,  ABRINDO  

FRENTE  NO  CONTRAFLUXO  DA  SOCIN  FISICALISTA. 
 

Questionologia. Qual papel você representa nas atividades do elenco da Conscienciolo-

gia? Você tem melhorado a própria participação eficaz na condição de voluntário? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; 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 63, 95, 273 e 411. 
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E L E N C O L O G I A  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Elencologia é a Ciência aplicada ao estudo do conjunto de consciências – 

conscins, homens, mulheres, consciexes – compondo o corpo dos trabalhos concentrados nas in-

vestigações teáticas, conscienciológicas, inclusive das personalidades ligadas a espetáculos, com-

panhias, hierarquias, pesquisas ou grupos conscienciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo elenco deriva do idioma Latim, elenchus, “índice de livro”,  

e este do idioma Grego, élegklos, “prova; argumento para refutar, meio de refutação”. Surgiu no 

Século XVI. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Apareceu, no idioma Português,  

a partir da Idade Média. 

Sinonimologia: 1.  Ciência dos personagens. 2.  Ciência da elencagem específica de 

participantes; Ciência da equipe de conscienciólogos. 3.  Estudo das escalas de personagens; 

técnica da relação dos voluntários da Conscienciologia. 4.  Biografologia de protagonistas.  

5.  Estudo do pessoal na ativa; pesquisa do quadro de integrantes da atividade. 6.  Cadastrologia 

de consciências. 7.  Parademografia das reurbexes. 8.  Inventariologia do Grupocarma. 9.  Pes-

quisa da hierarquia evolutiva das consciências. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo elenco: Elen-

cologia; elencológico; elencologista; Maxielencologia; Minielencologia. 

Neologia. Os 3 vocábulos Elencologia, Minielencologia e Maxielencologia são neologis-

mos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Estudo da conscin anônima. 2.  Pesquisa do indivíduo isolado.  

3.  Análise do autista. 4.  Estudo da carreira solo. 5.  Estudo da Egocarmologia. 

Estrangeirismologia: o estudo do cast do teatro, do cinema e da televisão. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Elencologia é Seção, fixa ou permanente, 

componente da Divisão Elencologia, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a Ciência dos elencos; os personagens-chave dos elencos da Socin; o vasto 

elenco social; o elenco das conscins eminentes; o elenco das conscins despossuídas; a minivariá-

vel elenco da Conscienciologia; a Inventariologia de pessoas; os censos demográficos; os departa-

mentos de pessoal; a Cadastrologia de pessoas; o abertismo consciencial; a pluralização dos 

interesses; a megafraternidade; o universalismo; o generalismo; o palco da vida social; o quadro 

de pessoal das cúpulas dos grupos políticos; a base da pirâmide hierárquica da Socin; a listagem 

dos pequenos personagens com dramas imensos; o ápice da pirâmide hierárquica da Socin; os 

dignitários líderes; o elenco dos atores básicos internacionais; a escala evolutiva das consciên-

cias; o índice das faixas etárias. 

 

Parafatologia: os parapersonagens-chave dos elencos das Sociexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do atacadismo consciencial. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: os componentes dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Enumerologia: a baixa comédia; a fábula tanernária; o jogo cênico; o ator de feira;  

o spaghetti western; o filme enlatado; a cortina rápida. 

Holotecologia: a biografoteca; a conscienciometroteca; a mensuroteca; a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Elencologia; a Grupocarmologia; a Caracterologia; a Perfilolo-

gia; a Tipologia; a Conscienciometrologia; a Paraconscienciometrologia; a Vivenciologia; a De-

mografia; a Sociologia; a Sociometria; a Parassociologia; a Comunicologia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a Elencologia; a Humanidade; a conscin; a conscin comunitária; a pessoa 

comum; a pessoa anônima; a figura social; as parapopulações; o elenco específico da Conscien-

ciologia; o conjunto das pessoas com papéis ativos nas ICs. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o modelo social; o antimodelo social; a enumera-

ção dos estereótipos sociais; o ator social; o tipo social; os beltranos; os fulanos; os sicranos;  

o conjunto dos participantes das equipes técnicas do Holociclo; os professores do corpo docente 

da IC; os administradores das ICs; os voluntários, em geral, das ICs; os componentes do quadro 

de pessoal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o conjunto dos 

profissionais liberais da CCCI. 

 

Femininologia: o conjunto das socialites; a pré-serenona vulgar; a modelo social; a anti-

modelo social; a atriz social; as beltranas; as fulanas; as sicranas; o conjunto das participantes das 

equipes técnicas do Holociclo; as professoras do corpo docente da IC; as administradoras das ICs; 

as voluntárias, em geral, das ICs; os componentes do quadro de pessoal da Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a conjunto das profissionais liberais da CCCI. 

 

Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

communitarius; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens hu-

manus; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minielencologia = o quadro das conscins participantes da Instituição 

Conscienciocêntrica (IC); Maxielencologia = o quadro das consciexes participantes do Maxime-

canismo Multidimensional Interassistencial. 

 

Culturologia: o multiculturalismo. 

Protótipos. Segundo a Extrafisicologia, a partir da análise do microuniverso complexo 

das personalidades humanas, encontramos múltiplos protótipos ou perfis humanos dos persona-

gens ou protagonistas componentes do elenco de consciências das reurbanizações extrafísicas 

(reurbexes). 

Universo. Sob a ótica da Experimentologia, a Elencologia faz a conscin pensar em si  

e também nas outras consciências, pois aponta o amplo universo diferenciado de pessoas e cons-

ciexes, às quais devemos compreensão e assistência lúcida de esclarecimento. 

Galeria. Conforme os princípios da Holomaturologia, o elenco intrafísico mais amplo 

pode se caracterizar por múltiplas personalidades humanas dentre as quais a longa galeria de per-

sonagens, protagonistas, atores, atrizes, figurantes, mocinhos, vilões e agentes sociais de áreas 

culturais, artísticas, históricas, científicas e outras, incluindo exemplos-padrão e protótipos pato-

lógicos quanto à Cosmoeticologia. 

Relevância. Dentro da Cosmovisiologia, o elenco evolutivamente mais relevante para to-

das as conscins é o da Policarmologia. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia evidenciando relação estreita com a Elenco-

logia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, 

mulheres e homens interessados: 

1.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

2.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

3.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

4.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

5.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

6.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

7.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

AS  PESQUISAS  DA  ELENCOLOGIA  PODEM  DEFINIR  

EXATAMENTE  O  PAPEL,  NO  TEMPO  E  NO  ESPAÇO, 
DA  CONSCIN  E  DOS  COPARTICIPANTES  DA  EVOLUÇÃO  

CONSCIENCIAL,  NESTA  E  NAS  DEMAIS  DIMENSÕES. 
 

Questionologia. Na panorâmica apresentada pela Elencologia, como e onde se situa vo-

cê quanto à Conscienciologia? No anonimato, na carreira solo, no status social ou no quadro dos 

ativistas libertários das consciências? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinop-
ses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 63, 95, 150, 273, 411, 1.045 e 1.059. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9455 

E L E N C O    V E R B E T O L Ó G I C O  
( E N C I C L O P E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O elenco verbetológico é o conjunto de assistentes e assistidos, homens, 

mulheres e consciexes, na condição de atores e atrizes dos verbetes da Enciclopédia da Conscien-

ciologia, evocados (implícitos) e / ou citados (explícitos) em função das autopesquisas e do mega-

foco em análise. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo elenco deriva do idioma Latim, elenchus, “índice de livro”, e este 

do idioma Grego, elegklos, “prova; argumento para refutar; meio de refutação”. Surgiu no Século 

XVI. A palavra verbo procede do 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 vocábulo verbete apareceu em 1881. O elemento de composição logia procede do 

idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Conjunto de personalidades dos verbetes. 2.  Elenco enciclopedioló-

gico. 3.  Elenco da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas elenco verbetológico, minielenco verbetológico  

e megaelenco verbetológico são neologismos técnicos da Enciclopediologia. 

Antonimologia: 1.  Elenco teatral. 2.  Elenco cinematográfico. 3.  Elenco ficcional.  

4.  Elenco literário. 

Estrangeirismologia: o casting pararreurbanológico; a conscin top de linha; a análise 

das performances de consréus e compassageiros evolutivos; o Verbetarium; o Pesquisarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade policármica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Elencologia: res-

ponsabilidade interassistencial.  

Coloquiologia: a fauna humana; a tribo urbana; a tchurma; a bicharada da arca de 

Noé; as figuras do mesmo naipe; a personalidade arroz de festa; a figurinha fácil.  

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Recomposição. A recomposição grupocármica nunca é apenas entre duas cons-

ciências, havendo sempre a elencologia do entorno evolutivo, ou mais apropriadamente, regres-

sivo”.  

2.  “Timão.  O verdadeiro timão do barco é a Elencologia da tripulação, ou o mega-

time”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Perfilologia; o materpensene neoenciclopédico; 

o holopensene grupal da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (EN-

CYCLOSSAPIENS); as pesquisas da pensenidade predominante do elenco de personalidades ex-

posto nos verbetes; o materpensene da conscin representativa; o holopensene da conscienciome-

tria; os enciclopensenes; a enciclopensenidade inclusora; o holopensene da diversidade intercons-

ciencial; o holopensene da recomposição grupocármica; o holopensene do autorrevezamento mul-

tiexistencial lúcido; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o nicho assistencial de cada verbetógrafo; o fato de o verbetógrafo ser o pro-

tagonista do elenco interassistencial; a diversidade do público-alvo verbetográfico; a variedade do 

elenco conscienciológico; o interesse pela singularidade consciencial; o megafoco na rede priori-

tária de assistidos; a Escala Evolutiva das Consciências; as dívidas grupocármicas; a variedade 
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fatuística; as casuísticas pessoais generalizáveis; o diálogo interverbetes; a coerentização enciclo-

pédica; a padronização cosmoética; o heterorrevezamento verbetológico diário; o palco cosmoé-

tico de personagens reais; o atacadismo consciencial; a Divisão Perfilologia da Enciclopédia da 

Conscienciologia; os substantivos sobrecomuns; os substantivos masculinos; os substantivos fe-

mininos; os substantivos comuns de 2 gêneros; a nomenclatura científica do gênero humano no 

idioma Latim; o fato de o elenco da Conscienciologia compor a Perfilologia da maioria dos 

verbetes publicados; o papel do verbetógrafo-autopesquisador; o papel do leitor; o papel do ver-

betólogo; a análise da Perfilologia de cada verbete; o título verbetográfico sugerindo perfis cons-

cienciais prioritários; a escolha do tema delineando o elenco de assistidos; a apreensão de perso-

nalidade emblemática; o exemplarismo consensual; o autodiscernimento autoral; os cuidados em 

não estigmatizar determinada personalidade; a discrição do verbetógrafo cosmoético; a citação do 

verbetólogo experiente; o curriculum do verbetógrafo enriquecendo a Perfilologia estudada;  

o perfil pessoal fixado no elenco contido nos verbetes publicados; a Enciclopédia da Conscien-

ciologia enquanto âncora para o autorrevezamento lúcido; o holopensene do I Encontro de Enci-

clopedistas da Conscienciologia; a recomposição grupocármica; a busca da compreensão da 

Elencologia Evolutiva; a condição dos atuais verbetógrafos enquanto elenco atrator de intermissi-

vistas; o pioneirismo do elenco sustentador da Enciclopédia da Conscienciologia; a Paradiploma-

cia Enciclopediológica; a Cosmoeticologia Verbetográfica; a Interassistenciologia Neoenciclopé-

dica; a megatares enciclopédica; a tares policármica. 

 

Parafatologia: as evocações interdimensionais; os parafatos inspiradores; o auto e hete-

rorrevezamento multiexistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraper-

cepção do paraelenco presente na Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico;  

a holobiografia grupal; as hipóteses de passado comum interseriexológico; a holomemória grupal 

vivificada pelo paraelenco evocado; as pesquisas multidimensionais do retroelenco pessoal assis-

tível; as sincronicidades relativas parapercebidas; o paraelenco da tenepes do verbetógrafo; a atu-

ação ostensiva da equipex de amparadores de função institucional; a Paraelencologia Assistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do elenco da Conscienciologia; o sinergismo da equipe 

de verbetólogos; o sinergismo do conjunto de verbetógrafos; o sinergismo androssoma-ginosso-

ma; o sinergismo conscin-consciex; o sinergismo cognopolita–conscienciólogo estrangeiro; o si-

nergismo da diversidade consciencial enriquecendo o elenco verbetológico. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da evocação 

interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) na escolha do elenco publicável;  

a análise do código grupal de Cosmoética (CGC) do elenco assistível.  

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo justificando a tares verbetográfica; a teoria 

da reurbex explicando o megaelenco da tares conscienciológica. 

Tecnologia: a técnica do rastreamento autovivencial; a técnica do detalhismo na pes-

quisa; a técnica da análise comparativa. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico propiciando a qualificação do elenco 

verbetológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia; a maxiproéxis grupal enquanto laboratório consciencio-

lógico; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo da conjunção de intermissivistas em prol da Maxiproexologia. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses geradoras de neossinapses enciclopédicas. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo elenco pesquisado–paraelenco evocado. 
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Enumerologia: o círculo de credores; o círculo de amizades; o círculo de familiares;  

o círculo de profissionais; o círculo de conviventes; o círculo de assistíveis; o círculo de assis-

tidos. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio conscin-consciex; o binô-

mio credores-devedores; o binômio verbetógrafo-verbetólogo; o binômio empatia-interassisten-

cialidade; o binômio Pré-Intermissiologia–Neoperfilologia. 

Interaciologia: a interação conscienciometria-verbetografia; a interação escolha do 

elenco–autopesquisa. 

Crescendologia: o crescendo elenco-paraelenco da maxiproéxis grupal. 

Trinomiologia: o trinômio Pensenologia-Fatologia-Parafatologia; o trinômio homeos-

tático-neutro-nosográfico. 

Polinomiologia: o polinômio Elencologia-Masculinologia-Femininologia-Hominologia. 

Antagonismologia: o antagonismo ser / estar; o antagonismo personagem fictícia / per-

sonalidade real. 

Paradoxologia: o paradoxo da singularidade generalizável. 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a maxiproexocracia; a conscienciocra-

cia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei da atração dos afins. 

Filiologia: a perfilofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a pro-

exofilia; a cogniciofilia; a pesquisofilia. 

Mitologia: os personagens mitológicos; a desmitificação de personalidades intra e extra-

físicas. 

Holotecologia: a elencoteca; a consciencioteca; a biografoteca; a conscienciometroteca; 

a egoteca; a convivioteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Enciclopediologia; a Perfilologia; a Elencologia; a Caracterolo-

gia; a Masculinologia; a Femininologia; a Hominologia; a Conscienciometrologia; a Grupocar-

mologia; a Interprisiologia; a Maxiproexologia; a Pararreurbanologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o elenco verbetológico; o elenco do Planeta em reurbanização; o elenco da 

Conscienciologia; os 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; a consréu; a cons-

réu ressomada; a consbel; a consbel ressomada; a conscin intermissivista; a conscin enciclope-

dista; a consciex Zéfiro. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o verbetógrafo assistido; o verbetógrafo 

assistente; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o epicon lúcido;  

o exemplarista; o intelectual; o perfilologista; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesqui-

sador; o projetor consciente; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o volun-

tário; o evoluciólogo Transmentor; o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a verbetógrafa assistida; a verbetógrafa 

assistente; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a epicon lúcida;  

a exemplarista; a intelectual; a perfilologista; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisado-

ra; a projetora consciente; a teletertuliano; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a volun-

tária; a evolucióloga; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedista; o Homo sapiens reurbanisatus; o Ho-

mo sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens intermissivista; o Ho-

mo sapiens assistentialis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus;  

o Homo sapiens serenissimus.  
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minielenco verbetológico = o conjunto de conscins e consciexes de único 

verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; megaelenco verbetológico = o conjunto de cons-

cins e consciexes de todos os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Perfilologia; a cultura da Grupocarmologia; a Multiculturo-

logia Enciclopedista. 

 

Elencos. Segundo a Caracterologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 especiali-

dades conscienciológicas, seguidas de respectivos elencos passíveis de serem pesquisados pelos 

interessados: 

1. Amparologia: o elenco de amparadores de função; o elenco de amparadores da tene-

pes; o elenco de amparadores institucionais; o elenco de amparadores da Interlúdio; o elenco de 

amparadores ociosos; o elenco de neoamparadores; o elenco de equipexes da Conscienciologia. 

2. Cognopoliologia: o elenco de cognopolitas pioneiros; o elenco de cognopolitas em 

trânsito; o elenco de ex-cognopolitas; o elenco de cognopolitas periféricos; o elenco de cognopo-

litas iguaçuenses; o elenco de cognopolitas estrangeiros; o elenco de neocognopolitas. 

3. Enciclopediologia: o elenco de enciclopedistas; o elenco de especialistas; o elenco 

de verbetólogos; o elenco de revisores; o elenco de lexicólogos; o elenco de etimólogos; o elenco 

de neoverbetógrafos. 

4. Interassistenciologia: o elenco de assistentes; o elenco de tenepessistas; o elenco de 

assistidos; o elenco de consciências carentes; o elenco de assistidos insatisfazíveis; o elenco de 

credores pessoais; o elenco de conscins tenepessáveis. 

5. Intermissiologia: o elenco de intermissivistas pioneiros; o elenco de intermissivistas 

minidissidentes; o elenco de intermissivistas dessomados; o elenco de intermissivistas exitosos;  

o elenco de intermissivistas obnubilados; o elenco de intermissivistas pré-ressomantes; o elenco 

de neointermissivistas. 

6. Maxiproexologia: o elenco de maxiproexistas; o elenco de miniproexistas; o elenco 

de retomadores de tarefa; o elenco de minidissidentes; o elenco de moratoristas; o elenco de inter-

missivistas completistas; o elenco de magnoproexistas. 

7. Pararreurbanologia: o elenco de consciexes a serem resgatadas; o elenco de cons-

réus; o elenco de consréus ressomadas; o elenco de consréus transmigradas; o elenco de consréus 

pré-ressomantes; o elenco de pararreurbanólogos; o elenco de Serenões da reurbex planetária. 

 

Grupocarmologia. Sob o olhar da Recexologia, o elenco de personalidades dos verbetes 

da Enciclopédia da Conscienciologia é inédito no Planeta, em função do choque da reurbex.  

Responsabilidade. Consoante a Proexologia, diante do expressivo percentual de carên-

cias conscienciais predominantes e as respectivas exigências de reeducação, cabe ao intermissi-

vista o exercício lúcido dos paradeveres assumidos, pré-ressomáticos. 

Priorologia. No amplo universo da Enciclopediologia, vale o aprofundamento qualifica-

do nas autopesquisas e a autorreflexão sobre as demandas multidimensionais indicativas da Elen-

cologia prioritária para a assistência verbetológica do momentum evolutivo.  

Restauração. O dinamismo da Enciclopédia da Conscienciologia constitui moto-contí-

nuo parapedagógico relevante, auto e heterorrevezamental, propício às recomposições grupo-

cármicas e a tares policármica.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a elenco verbetológico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01. Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02. Categoria  de  consciência:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

03. Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

04. Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

05. Enciclopedismo  reurbanológico:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

06. Equipe  técnica  de  revisores  da  ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia; Ho-

meostático. 

07. Equipe  técnica  do  Holociclo:  Voluntariologia;  Homeostático. 

08. Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático.  

09. Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

10. Passado  comum:  Conviviologia;  Neutro. 

11. Perfilologia:  Conscienciometrologia; Neutro. 

12. Persona  verbetográfica:  Vivenciologia;  Neutro. 

13. Relação  interconsciencial:  Paraconviviologia;  Neutro. 

14. Teatro  conscienciográfico:  Evocaciologia;  Homeostático. 

15. Verbetólogo:  Perfilologia;  Neutro. 

 

A  ELENCOLOGIA  VERBETOLÓGICA  EXPÕE  O  DIVERSIFI-
CADO  ESPECTRO  DE  COBAIAS  HUMANAS,  PROTAGONIS-
TAS  E  COADJUVANTES,  EXEMPLÁRIO  PARAPEDAGÓGICO  

ENRIQUECEDOR  DA  MEGATARES  NEOENCICLOPÉDICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza a diversidade do elenco da Enciclopédia 

da Conscienciologia? Na condição de pesquisador conscienciólogo, qual o grau de interesse pes-

soal na Perfilologia dos compassageiros evolutivos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nader, Rosa (org.); Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichá-
rios; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 

cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; 2012; páginas 113 e 218 a 227. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-
ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-

sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.059. 

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 1.421 e 1.628. 

 

D. D. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9460 

E L I M I N A Ç Ã O    D E    M I C R O I N T E R E S S E S  
( A U T O P R I O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A eliminação de microinteresses é o ato de o intermissivista, homem ou 

mulher, desvincular, descartar e eliminar posicionamentos, hábitos e apegos errôneos desvanta-

josos evolutivamente, demonstrando autocriticidade e definição do prioritário com foco na con-

secução da programação existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo micro deriva do idioma Grego, mikrós, “pequeno; curto; em 

pequena quantidade; pouco importante”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional,  

a partir do Século XIX. O vocábulo interesse vem do idioma Latim, interest, “importar; ser do 

interesse”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Erradicação de interesses desvantajosos. 2.  Descarte do secundário. 

3.  Exclusão de hábitos anacrônicos.  

Neologia. As duas expressões compostas eliminação parcial de microinteresses e elimi-

nação total de microinteresses são neologismos técnicos da Autopriorologia. 

Antonimologia: 1.  Preservação de microinteresses. 2.  Manutenção de hábitos arrai-

gados. 3.  Inalteração de interesses obsoletos. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi evolutivo; o upgrade nos hábitos pessoais; a eli-

minação do dolce far niente; a máxima life is too short to waste time; a mudança dos hobbies im-

prestáveis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização pessoal. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Interesse: 

cegueira, iluminação. Qualifiquemos nossos interesses. Produzamos novos interesses. Os interes-

ses denunciam. 

Citaciologia: – O sinal mais característico da imperfeição do homem é o seu interesse 

pessoal. (Allan Kardec, 1804–1869).  

Ortopensatologia: – “Interesses. Na Era da Farturologia, a conscin lúcida precisa 

escolher cuidadosamente os seus interesses a fim de não se enfastiar”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene do auto e heterenfrentamento cosmoético; o holopensene 

pessoal da inteligência evolutiva (IE); o holopensene da maturidade consciencial; o holopensene 

da holomaturidade evolutiva; a autopensenidade racional; o holopensene da concentração mental; 

o holopensene da priorização proexológica; a autopensenização quanto a prioridade; o holopen-

sene dos autesforços; a autopensenização autocrítica; a eliminação dos bagulhos autopensênicos; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os benigno-

pensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade. 

 

Fatologia: a eliminação de microinteresses; o corte do egocentrismo; a eliminação do 

porão consciencial; a retomada de lucidez; a definição do prioritário; o foco na assistência; a aná-

lise das metas; os interesses sadios, prioritários; a superação do exclusivismo nos interesses 

pessoais; a proatividade diante de modismos culturais; o entendimento da importância evolutiva; 

a atenção quanto aos pseudoslucros dos vícios; as exigências sociais; o conflito de interesses; os 

interesses espúrios da Socin; a autocriticidade quanto à ilusão dos ganhos secundários; as atitudes 

influenciadas pelos interesses fúteis; o improfícuo boavidismo; o desgosto pela superficialidade; 
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as tentações comocionais e intelectuais; a dedicação dispensável aos prazeres humanos; a vigi-

lância quanto ao rolo compressor; a identificação das infantilidades e imaturidades; o nível evolu-

tivo transparecendo nas escolhas pessoais; a dificuldade típica da mudança de hábitos arraigados; 

a análise cuidadosa dos impeditivos da proéxis; a reprovação de hábitos desnecessários; a eli-

minação de excessos; a evitação da perda de tempo; a valorização do minuto; o senso de urgência 

quanto à adequação às práticas da proéxis; o empenho pessoal à manutenção do megafoco;  

a conscientização quanto às autopotencialidades; a intelectualidade; o prazer na busca pelas neo-

verpons; o motor da vontade; a hiperacuidade consciencial; as mudanças de patamares evolutivos; 

a valorização das mudanças; a omissuper; a abnegação quanto a interesses próprios; os sacrifícios 

necessários; o sentimento de utilidade; a dedicação e perseverança na autevolução; a confluência 

geral dos interesses pessoais; a autoconsciência dos valores pessoais; a ausência do hedonismo 

despriorizador; o discernimento quanto as carências materiais, afetivas e sociais; o aproveitamen-

to lúcido na Era da Fartura; o uso produtivo da Internet; o interesse pelo novo; o desenvolvi-

mento da lucidez a cada segundo; a atenção perante o detalhismo; a superação das dificuldades;  

a seletividade nas escolhas; as amizades produtivas; a assistência qualificada; a sociabilidade 

frutífera; o trabalho gratificador; a profilaxia dos desvios; o enfrentamento dos desafios; a proa-

tividade evolutiva; o exemplo tarístico; a ausência de acomodação na zona de conforto; a as-

sunção das responsabilidades; a coerência demonstrada nos neointeresses; o posicionamento obje-

tivo; o engajamento pessoal; a análise minuciosa da rotina; a reciclagem gradual; a evitação da ri-

gidez; a flexibilidade para mudanças; a eliminação de gargalos evolutivos pela volição; a auto-

consciência emocional; a discriminação da repressão pessoal; o exemplarismo motivador de reci-

clagens notáveis; o ato de caminhar para frente; a abstinência positiva dos vícios; os autointeres-

ses qualificados; a definição da Escala de Prioridades; os interesses libertários da conscin elimi-

nando interprisões. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o interesse pelo 

desenvolvimento do autotaquipsiquismo; a assunção do parapsiquismo; a valorização da mul-

tidimensionalidade; o interesse do amparador; o entrosamento com o amparo extrafísico; os 

insigths dos amparadores; a responsabilidade intermissiva; as hipóteses de paradeveres inter-

missivos; as ideias inatas quanto ao próprio destino; a agenda projetiva; o resultado potencia-

lizador da aplicação de técnicas energéticas e projetivas; a iscagem lúcida voluntária; o tene-

pessismo aliviador das pressões; as energias enquanto fator de fortalecimento da autoconfiança;  

o estofo energético; a atenção quanto os autassédios abrindo as portas para os heterassédios; a to-

xicidade energética causadora de minidistúrbios; a profilaxia da melin e melex; a eliminação de 

bagulhos energéticos e pensênicos; a atenção às sincronicidades; o holopensene de produtividade; 

a parabússola consciencial das priorizações. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo discernimento–necessidade útil; o sinergismo automoti-

vação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo maturidade pessoal–prioridades 

proexológicas; o sinergismo antidispersão–conexão íntima com o amparo; o sinergismo autes-

forço-autevolução; o sinergismo amizades evolutivas–manutenção do foco. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD); o princípio “se algo n o presta, n o presta 

mesmo”; a evitação do princípio hedonista “máxima satisfa  o com o mínimo de esfor o”;  

o princípio evolutivo “isso n o é para mim”. 

Codigologia: a aplicação do código das prioridades pessoais (CPP) evolutivas. 

Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas; a teoria da coerência com o Curso Inter-

missivo (CI); a teoria da otimização do tempo; a teoria do descarte do imprestável; a teoria do 

megafoco existencial; a teoria da proéxis; a teoria da invéxis. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem existencial; a téc-

nica da dupla evolutiva (DE); a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do aproveita-
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mento máximo do tempo evolutivo; a técnica da evitação da cultura inútil; as técnicas de priori-

zação e autorganização; a técnica de avaliação dos indicadores de autogestão existencial; a té-

cnica de viver priorizando a autevolução; a técnica do “n o” positivo; a técnica da evitação das 

automimeses dispensáveis; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística; os esforços coletivos no volunta-

riado da Conscienciologia; o voluntariado produtivo; o voluntariado téatico da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autor-

ganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscien-

ciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Recexologia; 

o Colégio Invisível da Inversão Existencial; o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito das escolhas e interesses pessoais; o efeito do círculo social no de-

sempenho pessoal; os efeitos improdutivos das ectopias afetivas; os efeitos do rolo compressor 

das inutilidades; os efeitos das banalidades; os efeitos da recin na reformulação e reordena-

mento das autoprioridades; o efeito negativo das rotinas inúteis; o efeito do foco no prioritário;  

o efeito da interassistencialidade prioritária. 

Neossinapsologia: as neossinapses da reciclagem intraconsciencial; as neossinapses da 

superação dos vícios; as neossinapses reeducadoras possibilitando neoconquistas; a eliminação 

de interesses patológicos gerando neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo dispersão-desmotivação; o ciclo vicioso de inutilidades antievoluti-

vas; o ciclo da desconstrução de ideias errôneas; o ciclo patológico dos prazeres subcerebrais;  

o ciclo das mudanças pessoais; o ciclo da qualificação profunda dos interesses. 

Enumerologia: o interesse assistencial; o interesse sadio; o interesse evolutivo; o inte-

resse proexológico; o interesse priorizador; o interesse promissor; o interesse autocrítico. 

Binomiologia: o binômio microinteresse-macrointeresse; o binômio reflexão-elimina-

ção; o binômio melhoria-descarte; o binômio desvinculação-liberdade; o binômio hábitos sa-

dios–rotinas úteis; o binômio acriticidade pessoal–autocorrupção crassa; o binômio autocog-

nição-responsabilidade; o binômio cultura-modismo; o binômio abertismo-mudança; o binômio 

paciência-persistência. 

Crescendologia: o crescendo microinteresse-macrointeresse; o crescendo erro-corre-

ção; o crescendo descarte do inútil–vivência da prioridade; o crescendo autorganização-auto-

priorização; o crescendo qualificação-mudança; o crescendo do autodominío da vontade; o cres-

cendo vontade autossustentada–reciclagens; o crescendo dos desafios; o crescendo completismo 

diário–completismo existencial.  

Polinomiologia: o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinô-

mio interesse-meta-teática-evolução; o polinômio vontade-intencionalidade-autorganização-au-

tocomprometimento; o polinômio inutilidade-reflexão-descarte-otimização; o polinômio defini-

ção-planejamento-consecução-persistência. 

Antagonismologia: o antagonismo interesse produtivo / interesse social; o antagonismo 

melhoria / estagnação; o antagonismo necessidades essenciais / necessidades supérfluas; o anta-

gonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo priorização / obnubilação; o antagonismo es-

pectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo autoprioridades evolutivas / autoprio-

ridades caprichosas. 

Paradoxologia: o paradoxo dispersivo de os meios predominarem sobre os fins; o para-

doxo de os miniganhos imediatos gerarem megaperdas seculares; o paradoxo da conscin sadia 

sem produtividade evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço contínuo; as leis da proéxis. 

Filiologia: a autocriticofilia; a prioriofilia; a proexofilia; a logicofilia; a decidofilia;  

a disciplinofilia; a voliciofilia; a neofilia; a intelectofilia; a reciclofilia. 

Fobiologia: a anticriticofobia; a ludofobia; a fantasiofobia; a fobia de perder tempo. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da dispersão consciencial; a erradicação da 

síndrome da mediocrização; a diminuição da síndrome do atraso evolutivo; a evitação da síndro-
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me da autovitimização; a terapêutica da síndrome do ansiosismo; a superação da síndrome do 

infantilismo; a evitação da síndrome do canguru; o descarte das síndromes estagnadoras da evo-

lução. 

Maniologia: a reciclomania; a eliminação de manias contrárias a proéxis. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito da evolução fácil. 

Holotecologia: a culturoteca; a curiosoteca; a experimentoteca; a volicioteca; a proe-

xoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a recicloteca; a invexoteca; a coerencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; 

a Proexologia; a Desviologia; a Autenganologia; a Invexologia; a Recexologia; a Voliciologia;  

a Intencionologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin interessada; a conscin determinada; a conscin priorizadora;  

a conscin automotivada; a conscin comprometida com a proéxis; a conscin lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o amigo construtivo; o intermissivista; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o amparador intrafísico; o convi-

viólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessis-

ta; o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação; o homem priorizador. 

 

Femininologia: a autodecisora; a amiga construtiva; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a amparadora intrafísica; a convivió-

loga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; 

a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação; a mulher priorizadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

criticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; 

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens activus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: eliminação parcial de microinteresses = o descarte de hábitos visível-

mente patológicos ao intermissivista; eliminação total de microinteresses = a exclusão de qual-

quer comportamento divergente das metas, foco e priorizações da autoprogramação existencial. 

 

 

Culturologia: a cultura das priorizações evolutivas; a cultura da Reeducaciologia;  

a cultura da reciclagem; a eliminação dos idiotismos culturais; a cultura do antidesperdício. 

 

Mudanças úteis. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 5 condições ou 

circunstâncias propícias a mudanças úteis e eliminação de microinteresses: 

1.  Dança. A eliminação do tempo excessivo dedicado à dança, pelo emprego em 

atividades mentaissomáticas e trabalho bioenergético. 

2.  Filmes. A eliminação do tempo desperdiçado assistindo filmes como fuga e pro-

crastinação, pela análise de documentários com vistas à contribuição evolutiva. 

3.  Internet. A eliminação do tempo desperdiçado em redes sociais, pelo aprendizado de 

novo idioma em sites e aplicativos interativos.  
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4.  Leitura. A eliminação do tempo desperdiçado com leituras fúteis de literatura e ro-

mances, pela leitura científica focada na pesquisa. 

5.  Músicas. A eliminação do tempo desperdiçado ouvindo músicas psicossomáticas, 

pelas tertúlias conscienciológicas. 

 

Tabelologia. A partir da Confrontologia, eis, em ordem alfabética, 20 contrapontos entre 

microinteresse e interesse evolutivo: 

 

Tabela  –  Microinteresse  /  Interesse evolutivo 

 

N
os

 Microinteresse Interesse evolutivo 

01. Amizades ociosas  Amizades evolutivas 

02. Consumismo Antibagulhismo 

03. Crença Autoconhecimento 

04. Cuidado estético excessivo Cuidado holossomático 

05. Desorganização Autorganização 

06. Devaneio Foco 

07. Dispersão Priorização 

08. Egoísmo Assistência 

09. Gula Educação alimentar 

10. Hedonismo Produtividade 

11. Hobbies fúteis Hobbies úteis 

12. Idolatria Autonomia 

13. Irresponsabilidade Assistencialidade 

14. Modismo Emancipação 

15. Preguiça Realização 

16. Procrastinação Proatividade 

17. Promiscuidade Relacionamento maduro 

18. Riscomania Ponderação 

19. Toxicomania Desintoxicação holossomática 

20. Zapping Bibliofilia 

 

Invéxis. Dentre as características principais da inversão existencial destaca-se a autocrí-

tica, proporcionando a lucidez quanto a metas e interesses prioritários. O microinteresse pode ser 

fruto do porão consciencial e imaturidades, condições a serem eliminadas pela conscin jovem.  

 

Proéxis. É necessário ter cautela diante da dominação dos instintos, emoções e ideias 

errôneas frente a interesses cegos e atitudes, evitando a impulsividade para não se evadir das cláu-

sulas da autoproéxis. Evitemos proéxis ectópicas. 

Maturidade. O nível evolutivo pode transparecer nos interesses, refletindo nas atitudes 

pessoais. A prioridade pelo desenvolvimento da intelectualidade em contraponto a desejos 
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hedonistas e o boavidismo, reflete a maturidade da conscin. A dedicação apenas pelo prazer 

imediato configura-se perda de tempo e oportunidade. 

Inutilogia. É indispensável discernir sobre a cultura inútil recorrente na rotina, 

mantendo-se atento ao rolo compressor da Socin Patológica, evitando, por exemplo:  ficcionismo; 

horóscopo; ludopatia; caprichos; superstições; relíquias; panelinhas; ganâncias; fã-clube; esportes 

bélicos; misticismo; novelas; tatuagens; fast food. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a eliminação de microinteresses, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Antidispersividade  cotidiana:  Rotinologia;  Neutro. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

04.  Autovivência  das  prioridades:  Autopriorologia;  Homeostático. 

05.  Desestagnação  do  intermissivista:  Autopriorologia;  Homeostático. 

06.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

07.  Interesse:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

08.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Manual  Pessoal  de  Prioridades:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 

11.  Microinteresse:  Autopriorologia;  Nosográfico. 

12.  Necessidade  desnecessária:  Antipriorologia;  Nosográfico. 

13.  Objetivo  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

15.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  LÚCIDA  ENTENDE  SER  ME-
TA  PRIORITÁRIA,  COMPONENTE  DO  COMPROMISSO  PRO-
EXOLÓGICO,  A  ELIMINAÇÃO  DE  MICROINTERESSES,  SEM  

DESCULPAS  OU  PROCRASTINAÇÕES  AUTOCORRUPTAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou quais microinteresses ainda estão 

presentes no cotidiano? Pretende iniciar a eliminação dos autointeresses egoicos e improdutivos? 

Quais estratégias irá utilizar? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 

155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 154 e 155. 
2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 336 e 855. 
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 571, 572 e 796. 

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 
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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 895. 

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 221. 

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 515. 

 

A. S. M. 
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E L I P S E    I N F O R M A T I V A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A elipse informativa é a supressão de termo, expressão composta, fonte, 

nome do autor, origem do fato ou neoideia, podendo ser subentendida pelo contexto linguístico, 

situação, enunciado ou notícia exposta. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo elipse vem do idioma Latim, ellipsis, e este do idioma Grego, él-

leipsis, “supressão (de uma ou mais palavras na proposição)”. Apareceu no Século XVI. A pala-

vra informativo deriva também do idioma Latim, informare, “dar forma a; afeiçoar; formar (no 

espírito); imaginar; esboçar; delinear; instruir; ensinar; educar; informar”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Elipse informacional. 02.  Informação elipsada. 03.  Fonte oculta 

por elipse. 04.  Concisão fraseológica. 05.  Economia de expressão. 06.  Zeugma informativa.  

07.  Sonegação de informação. 08.  Supressão de dados. 09.  Seminformação espúria. 10.  Mini-

plagiato intelectual. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo elipse: elip-

sar; elipsógrafo; elipsoidal; elipsoide; elipsospermo; elíptica; elíptico. 

Neologia. As duas expressões compostas elipse informativa ortopensênica e elipse infor-

mativa patopensênica são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 01.  Informação explícita. 02.  Explicitação informativa. 03.  Informa-

ção completa. 04.  Texto subentendido honesto. 05.  Fonte exposta. 06.  Redaciologia. 07.  Gra-

maticologia. 08.  Prolixidade. 09.  Gongorismo. 10.  Honestidade intelectual. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento comunicativo cosmoético. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há hackers 

polimórficos. Existem multinformações truncadas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a elipse informativa; a omissão deliberada de palavras na informação; a eco-

nomia de expressão; o subentendimento do enunciado; a obliquidade da elipse informativa; a he-

terocitação; o apagamento da fonte de pesquisa; a eliminação da origem do fato; a propriedade in-

telectual; a honestidade intelectual; a supressão do fato constrangedor para o citador; a apropria-

ção intelectual; a cópia servil; o plagiato eletrônico; a indústria de trabalhos científicos; o proble-

ma consciencial, pessoal, da elipse informativa; as posturas anticosmoéticas; a intenção implícita; 

a fuga às argumentações ou debates públicos; a autocorrupção elíptica; a covardia intelectual;  

a deserção ante toda a Confrontologia Mentalsomática; as neorrealidades nas entrelinhas; os cons-

tructos, hipóteses, teorias, leis e princípios evoluídos da Conscienciologia; a abrangência existen-

cial dos contextos conscienciológicos; o acesso fácil às informações conscienciológicas; a trajetó-

ria elíptica da Conscienciologia; a facilidade do ato moderno de copiar; a Aldeia Global midiáti-

ca; a divulgação laboriosa da Verponologia; o contrafluxo na Socin ainda patológica; as idiossin-

crasias, interioroses e neofobias vigentes no academicismo; a defesa natural da carreira universi-

tária; a prioridade humana da construção da autobiografia; o paradigma newtoniano-cartesiano 

ainda sobrevivendo na UTI; a omissão deficitária; o acriticismo. 
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Parafatologia: a vivência das autopesquisas; os parafatos, parafenômenos e pararreali-

dades difíceis de serem aceitos para quem não tem retrocognições; o fim inevitável da aceitação 

das realidades multidimensionais na pós-dessomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o homem de letras; o trabalhador das ideias; o agitador cultural; o for-

mador de opinião; o agente motivador; o produtor de conhecimentos; o provocador social. 

Binomiologia: o binômio citação da fonte–citação do autor. 

Trinomiologia: o trinômio deslize-lapso-desinformação; o trinômio malinformação-se-

minformação-subinformação. 

Polinomiologia: o polinômio palestra-artigo-curso-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo ideia inata retrógrada / ideia inata progressista. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a citaciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Holotecologia: a citacioteca; a linguisticoteca; a lexicoteca; a neologisticoteca; a comu-

nicoteca; a infoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguística; a Citaciologia; a Lexicologia;  

a Mentalsomatologia; a Braquiologia; a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Infocomunicologia; 

a Holoculturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana inconsciente; a dupla criador intelectual–citador informador; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o citador; o leitor paciente; o leitor atento; o pré-serenão vulgar; o co-

municólogo; o intelectual; o autor copiador; o escritor; o jornalista; o conferencista; o lexicógrafo; 

os ph.Ds; o ph.Deus; o ph.Deus de aluguel. 

 

Femininologia: a citadora; a leitora paciente; a leitora atenta; a pré-serenona vulgar;  

a comunicóloga; a intelectual; a autora copiadora; a escritora; a jornalista; a conferencista; a lexi-

cógrafa; a ph.Deusa; a ph.Diva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sa-

piens negligens; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens intellectua-

lis; o Homo sapiens incautus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: elipse informativa ortopensênica = a supressão simples de palavra no 

enunciado; elipse informativa patopensênica = a supressão do autor intelectual dos pensamentos 

da citação. 

 

Taxologia. Segundo a Cosmoeticologia, os casos da elipse informativa podem ser clas-

sificados, racionalmente, em duas categorias básicas: 

1.  Cosmoéticos: quando espontâneos e honestos, dentro da Conformática. 

2.  Anticosmoéticos: quando incidem na ocultação deliberada de dados, dentro da Auto-

corrupciologia. 
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Etiologia. Sob a ótica da Comunicologia, a Conscienciologia vem sendo vítima da elipse 

informativa sistematicamente desde a proposição pública décadas atrás. Por ser tida, por muitos 

scholars, como mera pseudociência, ou por apresentar neoverpons avançadas, a partir da multidi-

mensionalidade consciencial ou da Parapercepciologia, há estudiosos, e até diletantes em diferen-

tes linhas do conhecimento humano, evitando citar as fontes conscienciológicas. 

Fatuística. Tais fatos vêm acontecendo cada vez mais e podem ser constatados em cur-

sos universitários, colunas midiáticas, artigos, teses, livros, léxicos, bibliografias, enciclopédias, 

Internet, Sites, E-mails, Chats, Blogs, Orkut e outros veículos de informação onde determinadas 

expressões conscienciológicas ou neoverpons são apresentadas como sendo comuns, usuais ou 

antigas. 

 

Elipticologia. A Orismologia, a Terminologia, a Nomenclatura e o Tesauro da Conscien-

ciologia, no entanto, acabam expondo o emprego elíptico ou oculto pelos autores das ideias no-

vas. De qualquer modo, o relevante é preservado, ou seja: as neoideias estão sendo veiculadas, 

mesmo de modo underground ou sub-reptício. O tempo demonstrará quem tem razão e permane-

cerá. Verpons autênticas sobrevivem. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a elipse informativa, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

3.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Citaciologia:  Comunicologia;  Neutro. 

5.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

6.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

7.  Jornalismo  marrom:  Comunicologia;  Nosográfico. 

 

EM  TODOS  OS  TEMPOS  DA  HISTÓRIA  INTELECTUAL  DA  

TERRA,  A  ELIPSE  INFORMATIVA  JAMAIS  ENCONTRARA  

AMBIENTE  TÃO  IDEAL  DE  MANIFESTAÇÃO  LIVRE  E  ES-
PÚRIA  COMO  OCORRE  NO  UNIVERSO  DA  INTERNET. 

 

Questionologia. Você ainda comete alguma elipse informativa mesmo inconsciente? Já 

pesquisou o assunto? 

 
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; página 377. 
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 345, 486, 522 e 746. 
3.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 76, 142 e 158. 
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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 78. 
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E L I T I S M O    C U L T U R A L  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O elitismo cultural é a condição da conscin pertencer à minoria detentora 

do prestígio e do domínio de determinado grupo social com inescondível discriminação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo elitismo deriva do idioma Francês, élitisme, “política objetivando 

antes de tudo a formação e seleção da elite intelectual”, de élite, “o que há de melhor”, e este de 

élire, “escolher; eleger”. Surgiu em 1971. A palavra cultura procede do idioma Latim, cultura, 

“ação de cuidar; tratar; venerar (no sentido físico e moral), e por extensão, civilização”. Apareceu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Elite intelectual. 02.  Elite social. 03.  Senso comunitário. 04.  Sen-

so grupal. 05.  Senso cosmopolita. 06.  Aristocracia; esnobismo; pedantismo; pernosticismo.  

07.  Cesarismo. 08.  Esnoberia. 09.  Senso universalista. 10.  Senso humanista. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo elite: antie-

litismo; antielitista; antielitístico; autelitismo; delitismo (delito do elitismo); deselitização; dese-

litizado; deselitizar; deselitizável; elitismo; elitista; elitística; elitístico; elitização; elitizada; eli-

tizado; elitizante; elitizar; elitizável; heterelitismo. 

Neologia. As duas expressões compostas elitismo cultural cosmoético e elitismo cultural 

anticosmoético são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Plebe. 2.  Burguesia. 3.  Apedeutismo. 4.  Robéxis. 

Estrangeirismologia: o free shop dos aeroportos internacionais; o American Orient Ex-

press; o hóspede top class; o cream of society; os tycoons (magnatas); o nouveau riche; o Maxi-

proexarium; o Megaconviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intelectualidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade humana; os morbopensenes;  

a morbopensenidade. 

 

Fatologia: o elitismo cultural; o papel das elites; as omissões das elites; a repugnante 

exaltação da Heráldica e da Genealogia; os escudos e brasões indefensáveis; o chamado público 

vip; a classe AA; a dinastia da “nata da nata”; os escândalos da badalada loja Daslu; as “vacas sa-

gradas” das elites; a elite infantil; a elite jovem; as filhas da elite; a elite intelectual; a elite no en-

sino; os colégios de elite; os processos educacionais, seletivos, elitistas; os clubes exclusivíssi-

mos; os “superriquinhos”; a festa de pijama dos riquinhos; o escândalo da festa de 2 milhões de 

dólares em Punta del Este; os hotéis da elite; as mansões ou os novos templos da elite; os proprie-

tários de ilhas; os donos de helicópteros voando sobre o trânsito congestionado; os ricaços bra-

sileiros viajando em jatos pessoais com cama, cozinha, escritório e até peças banhadas em ouro;  

o deputado federal construtor do castelo medieval no interior de Minas Gerais; a cybermansão do 

bilionário de 100 milhões de dólares; o arranha-céu do príncipe; o banco caçando os milionários 

nas capitais; os ultraprivilegiados dos megashows das casas artísticas; as discriminações no 

Teatro Municipal; o vinho como sendo o ópio da elite moderna; as 38 malas para a viagem da 

socialite ao Exterior; as 70 malas da princesa sendo 8 malas somente para os calçados; as 

excursões para esquiar em Aspen; o safári no Quênia; a elite dos haras; os cartolas dos desportos; 

os torcedores de elite; a parcela mais rica da Socin ainda patológica; o conservantismo da elite; as 

elites desvairadas; a política ditada pelos ricaços do capitalismo selvagem; a elite nas eleições 

políticas; os foros privilegiados; as mordomias da politicalha; a elite das Câmaras ou do Congres-
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so; o nepotismo político; os soldados de elite das guerras modernas; as novas elites e as velhas 

massas; a plebe moderna do Terceiro Milênio; a hiperclasse dos bilionários; a ostentação social;  

a cumplicidade das elites com o poder; o autotriunfalismo; o racismo enobrecido da monarquia;  

o superespecialista elitista; as reações elitistas; as alienações elitistas; as castas sociais; o narcisis-

mo de grupo; o sectarismo paroquial; o anticosmismo; a excludência de pessoas; os intocáveis; as 

coleiras sociais do ego; a ortodoxia pessoal intransigente; o aristocracismo; a falência das elites;  

o mito grego de Erisícton (a sina da elite) tornado realidade; a devoração de si mesmo do elitista; 

a riqueza infeliz; a conviviopatia; a sociopatia; o sofrimento de luxo; a reforma política das elites; 

a Reeducaciologia na Socin; a relevância do combate inteligente ao elitismo cultural no âmbito da 

microminoria dos conscienciólogos. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da interassistencialidade tarística explícita; a Baratrosfera à espera da revolta dos ex-ricos infe-

lizes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proéxis individual–proéxis grupal. 

Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 

Codigologia: o código dos valores pessoais. 

Teoriologia: as teorias sociológicas. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas fraternas da evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; a técnica do 

acolhimento do heteroconscienciometrograma; a técnica da criticidade cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado como testemunho prático do senso de fraternidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível dos Conviviólogos. 

Efeitologia: o efeito antielite dos marketings culturais corretos. 

Ciclologia: o ciclo da desconstrução das retroideias. 

Enumerologia: a elite social; a elite desportiva; a elite econômica; a elite política; a elite 

empresarial; a elite intelectual; a elite evolutiva. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio fluxo evolutivo–contraflu-

xo social. 

Interaciologia: a interação elitismo–poder econômico; a interação elitismo-domínio do 

conhecimento. 

Crescendologia: o crescendo senso de fraternidade–senso cosmoético; o crescendo la-

terones-latrones em torno dos príncipes; o crescendo na acumulação de conquistas gerando as 

diversas categorias de elites. 

Trinomiologia: o trinômio orgulho-competitividade-sectarismo; o trinômio posição- 

-prestígio-status; o trinômio sexo-dinheiro-poder. 

Antagonismologia: o antagonismo elitismo da excelência / elitismo do privilégio; o an-

tagonismo Reeducaciologia / Elitismo; o antagonismo elitismo / massificação; o antagonismo mi-

noria poderosa / minoria despossuída; o antagonismo elite social / elite evolutiva; o antagonismo 

elitismo / mérito evolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo da impossibilidade da massificação dos conceitos universa-

listas da Conscienciologia. Há o paradoxo extremo na ação político-prática do autelitismo irrecu-

sável. A consciência deixa o egocarma, o egotismo natural; avança além do grupocarma, o ana-

crônico egoísmo ampliado, ponto no qual se instala o elitismo, a fim de se desenvolver assentada 

na Policarmologia e na Cosmoeticologia. Nessas iniciativas, não há desprezo por outros seres, 

nem tampouco qualquer narcisismo. 

Politicologia: a plutocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a democratização 

do acesso às fontes cognitivas. 
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Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da solidariedade cosmoética 

evolutiva; a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Economia regendo o acesso ao conheci-

mento nas Socins atuais. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a burrice da enomania. 

Mitologia: os mitos da superioridade social; os mitos da superioridade racial. 

Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a So-

ciologia; a Politicologia; a Grupocarmologia; a Etologia; a Evoluciologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o atirador de elite (supermatador); o cabotinopata; 

o catedrático elitista (ph.Deus); o adversário ideológico. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a catedrática elitista (ph.Deusa); a adversária 

ideológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens culturalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

comparticipans; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens 

ideologicus; o Homo sapiens scismaticus; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: elitismo cultural cosmoético = a condição natural, inafastável, gerada pe-

lo autesforço intelectual da conscin ao tornar-se erudita em determinada linha de cognição; elitis-

mo cultural anticosmoético = a condição da conscin intelectual ao abusar do próprio conhecimen-

to na convivialidade com as pessoas intelectualmente ainda despreparadas. 

 

Culturologia: a cultura monárquica atrasada; a cultura patológica das celebridades;  

a carência da cultura da real democracia. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, as 

duas categorias de elitismo cultural básico: 

1.  Intrafísico: o da conscin, cidadão ou cidadã, na dimensão humana, apresentando  

a heterexclusão artificial, negativa e anticosmoética, a partir da conduta (Etologia) imatura, discri-

minatória, na comunidade (Socin) da qual participa. 

2.  Extrafísico: o da consciex, nas dimensões extrafísicas, apresentando a autexclusão 

natural, positiva, cosmoética e inarredável, a partir do nível intransferível da autevolução intra-

consciencial (autodiscernimento, holomaturidade, inteligência evolutiva) no âmbito da comunida-

de extrafísica (comunex, Sociex). 

 

Taxologia. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, 2 tipos de elitis-

mos quanto à conscin, em si: 

1.  Fechado: o heterelitismo da personalidade levada à liderança pelos pares. Depende 

da autenticidade cosmoética do líder. 

2.  Participante: o autelitismo inevitável, mas capaz de eliminar, tanto quanto possível, 

as brechas evolutivas porventura existentes entre as consciências. Tal iniciativa há de partir da 

consciência veterana, a mais experiente e integralmente madura. 

 

Hierarquiologia. O elitismo existe em função da hierarquia, inevitável até na democra-

tização da evolução do ego. A distância evolutiva entre a formiga e o golfinho é fato inarredável. 

O acervo de experiências conta e pesa de modo absoluto, sendo poder e liderança. Quando  

a consciência decide progredir, de modo lúcido, com as leis básicas da Evolução, independente-

mente dos interesses do grupocarma inerte – a massa refratária à mudança ou o bolsão conservan-

tista – surgem o autelitismo inevitável e a urgência da análise histórica e crítica, capaz de oferecer 

a melhor metodologia evolutiva possível. 

Esforço. Não faz sentido forçar a evolução dos outros. Nem patrocinar o estupro evoluti-

vo da formiga para o golfinho. O esforço autevolutivo ocorre no íntimo e na conduta; mesmo 

amarga, a consideração responsável da inevitabilidade do autelitismo se impõe. Elitismo é sempre 

assunto capaz de ser desgastante e controvertido, carregado de nuanças evolutivas ou regressivas. 

Serenologia. Os Serenões demonstram a própria existência prática somente a quem se 

interessa pela condição evolutiva mais refinada. Para os demais, os Serenões ainda não existem. 

Não marginalizam propositadamente alguém na ascensão consciencial. Ajudam, sem se darem  

a conhecer, até o ponto evolutivo necessário ou quando isso seja o ideal. 

 

Holossomatologia. Se o experimentador, homem ou mulher, encontra dificuldades para 

digerir a verdade relativa de ponta do autelitismo inevitável, questão exclusivamente pessoal, in-

transferível, será inteligente começar analisando os elitismos simples, sem privilégios, interpes-

soais, no dia a dia. Eis 4 gêneros de elitismos inevitáveis, de acordo com o holossoma: 

1. Decisão. Na economia (soma): a decisão do mecenas na doação de socorros urgentes 

à organização internacional dos flagelados sem recursos existenciais. 

2. Contato. Na vida (energossoma): o primeiro contato do indianista experiente com os 

indígenas não aculturados (ou, mais apropriadamente, não poluídos). 

3. Discurso. No poder (psicossoma): a fala do comandante (discurso) da frota na visita 

de solidariedade aos marujos acidentados em serviço. 

4. Sabedoria. Na cultura (mentalsoma): a palavra de sapiência do professor de pós- 

-graduação, dirigindo-se aos calouros da primeira série do curso formal regular. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o elitismo cultural, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

04.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Microminoria  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Viveiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  MANIFESTAÇÃO  DO  ELITISMO  CULTURAL  É  QUESTÃO  

INEVITÁVEL  NA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  E  DEPENDE  

DO  GRAU  EVOLUTIVO  DA  CONSCIN  NA  APLICAÇÃO  DOS  

AUTOCONHECIMENTOS  NA  CONVIVÊNCIA  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, enfrenta algum problema com o elitismo cultu-

ral? O problema diz respeito a você ou às demais pessoas? 
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E L O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O elo é a relação existente entre consciências, coisas, realidades, pararreali-

dades, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos do Cosmos, formando a megacorrente da vi-

da intra e extrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo elo vem do idioma Latim, annellus, “anelzinho; anel”. Surgiu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conexão; ligação; nexo. 2.  Vinculação. 3.  União. 4.  Continuação. 

Neologia. Os 4 vocábulos minielo, maxielo, megaelo e paraelo são neologismos técnicos 

da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Desconexão; desligamento. 2.  Desvinculação. 3.  Desunião. 4.  Des-

continuidade. 

Estrangeirismologia: o fisiopodium-elo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especialmente da sexualidade. 

Simbologia: o anel de casamento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene ambiental; os homopensenes; a homopensenidade. 

 

Fatologia: o elo; o elo consciencial; o elo emocional; o elo civilizatório; os elos supér-

fluos; os elos dispensáveis; os elos-travões; os retroelos; os neoelos; o ar; o oxigênio; a água;  

o alimento; o abraço; o beijo; o sexo; o casamento; o tato; a palavra; a ideia; o interesse; a moeda; 

o livro; a interatividade; a sincronicidade universal; a Socin; o cenário; a megacorrente vital do 

Universalismo. 

 

Parafatologia: a energia imanente (EI); a energia consciencial (EC); a ofiex-elo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo no Cosmos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade;  

o laboratório conscienciológico da sinalética energética. 

Enumerologia: o orgasmo-elo; o exemplo-elo; o autocomprometimento-elo; o coleguis-

mo-elo; o voluntariado-elo; o evento-elo; a invéxis-elo; a coleira social–elo; a afetividade-elo;  

a dimensão-elo. 

Filiologia: a sociofilia; a grupalidade neofílica; a xenofilia. 

Holotecologia: a dedicatorioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a So-

ciologia; a Parassociologia; a Cosmoconscienciologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Holo-

filosofia. 

 

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 dupla evoluti-

va; a dupla tenepessista–amparador extrafísico; a dupla professor-aluno; a dupla líder-liderado;  
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a minipeça assistencial-elo; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enci-

clopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista-elo; o agente retrocognitor–elo; o amparador intrafísi-

co–elo; o atacadista consciencial–elo; o autodecisor-elo; o intermissivista-elo; o cognopolita-elo; 

o compassageiro evolutivo–elo; o completista-elo; o comunicólogo–elo profissional; o conscien-

ciólogo-elo; o conscienciômetra-elo; o consciencioterapeuta-elo; o macrossômata-elo; o convivió-

logo-elo; o duplista–elo natural; o duplólogo-elo; o proexista-elo; o proexólogo-elo; o reeduca-

dor-elo; o epicon lúcido–elo; o escritor-elo; o evoluciente-elo; o evoluciólogo-elo; o exemplaris-

ta-elo; o intelectual-elo; o reciclante existencial–elo; o inversor existencial–elo; o maxidissidente 

ideológico–elo; o tenepessista-elo; o ofiexista-elo; o parapercepciologista-elo; o pesquisador-elo; 

o pré-serenão vulgar–elo; o projetor consciente–elo; o sistemata-elo; o teleguiado autocrítico–elo;  

o tertuliano-elo; o verbetólogo-elo; o voluntário-elo; o tocador de obra–elo; o homem de ação– 

–elo; o cidadão-elo; o parceiro-elo; o aliado-elo; o assessor-elo; o sócio-elo; o coautor-elo; o cole-

ga-elo; o cúmplice-elo. 

 

Femininologia: a acoplamentista-elo; a agente retrocognitora–elo; a amparadora intrafí-

sica–elo; a atacadista consciencial–elo; a autodecisora-elo; a intermissivista-elo; a cognopolita- 

-elo; a compassageira evolutiva–elo; a completista-elo; a comunicóloga–elo profissional; a cons-

ciencióloga-elo; a conscienciômetra-elo; a consciencioterapeuta-elo; a macrossômata-elo; a con-

vivióloga-elo; a duplista–elo natural; a duplóloga-elo; a proexista-elo; a proexóloga-elo; a reedu-

cadora-elo; a epicon lúcida–elo; a escritora-elo; a evoluciente-elo; a evolucióloga-elo; a exempla-

rista-elo; a intelectual-elo; a reciclante existencial–elo; a inversora existencial–elo; a maxidissi-

dente ideológica–elo; a tenepessista-elo; a ofiexista-elo; a parapercepciologista-elo; a pesquisado-

ra-elo; a pré-serenona vulgar–elo; a projetora consciente–elo; a sistemata-elo; a teleguiada auto-

crítica–elo; a tertuliana-elo; o verbetóloga-elo; a voluntária-elo; a tocadora de obra–elo; a mulher 

de ação–elo; a cidadã-elo; a parceira-elo; a aliada-elo; a assessora-elo; a sócia-elo; a coautora-elo; 

a colega-elo; a cúmplice-elo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo 

sapiens accouplementator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minielo = o pré-casal; maxielo = o casal incompleto; megaelo = o casal 

íntimo ou a dupla evolutiva; paraelo = a dupla tenepessista–amparador extrafísico. 

 

Culturologia: o elo cultural. 

 

Incidência. Os elos são muito comuns na estrutura da vida intrafísica, por exemplo, cada 

dedo da mão tem 3 elos ósseos. 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 

das áreas existenciais, 10 categorias de elos comuns da conscin, homem ou mulher: 

01.  Autobiografologia: elos da infância, da juventude, da maturidade. 

02.  Ecologia: elos do ambiente intrafísico, do holopensene ambiental. 

03.  Familiologia: elos de parentesco, da família nuclear, do holopensene doméstico. 

04.  Genealogia: elos da Genética, da etnia, da cultura, da emigração. 

05.  Interassistenciologia: elos da tenepes, da ofiex. 

06.  Parafenomenologia: elos do parapsiquismo, da sinalética energética e parapsíquica; 

o cordão de prata. 

07.  Parapedagogiologia: elos do aprendizado, do estudo, da educação formal. 

08.  Sobrevivenciologia: elos da profissão, das gestões do empreendedorismo. 
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09.  Sociologia: elos de amizade, da classe social, da Socin. 

10.  Somatologia: elos da esportividade, do hobby, do clube. 

 

Raciocinologia. No âmbito da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 observações, princípios ou posicionamentos racionais do universo dos elos conscienciais: 

01.  Antropologia. A Antropologia pesquisa os elos humanos. 

02.  Autevoluciologia. Ninguém evolui sozinho, sem elos, daí a importância da Cosmoe-

ticologia. 

03.  Coerenciologia. Os elos da união potencializam a força dos componentes inte-

grados. 

04.  Conscienciologia. A Conscienciologia pesquisa todos os elos conscienciais. 

05.  Cosmovisiologia. Todos somos elos da mesma corrente cósmica. 

06.  Evoluciologia. Os elos, quando evolutivos, derrubam as muralhas e as fronteiras. 

07.  Liberologia. Não existe a soltura da liberdade absoluta. 

08.  Perfecciologia. Não existe a onipotência da perfeição humana. A consciex transmi-

grada é elo evolutivo temporariamente perdido para os terráqueos. 

09.  Politicologia. Os elos aparecem na democracia através da coalizão política. 

10.  Sociologia. A Sociologia pesquisa os elos sociais em geral. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o elo, indicados para a expansão das abordagens detalhis-

tas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Alcova  contaminada:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Almas  gêmeas:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

05.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

08.  Hibridismo:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  IDEAL  NA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  É  SABER  VIVER 

AJUDANDO,  COM  A  LIBERDADE  RELATIVA  DA  INTERDE-
PENDÊNCIA,  ENTRE  OS  INFINDÁVEIS  ELOS  DOS  MI- 

CROCOSMOS  E  DOS  MACROCOSMOS  ENVOLVENTES. 
 

Questionologia. A corrente da vida pessoal tem quantos elos principais para você? 

Quais as naturezas dos elos essenciais prendendo você, hoje? São elos evolutivos, estacionários 

ou regressivos? 
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E L O G I O    CO N T R O V E R T Í V E L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O elogio controvertível é o julgamento de pessoa, ideia ou realidade apre-

sentado por alguém, murista intelectual, consciente ou inconscientemente, por meio da ambigui-

dade expressa de maneira tendenciosa, ao mesmo tempo, aplicando o pseudolouvor e a zanga 

real, e não alcançando, simultaneamente, a exaltação do factoide nem a exposição exata dos fatos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo elogio vem do idioma Latim, elogium, “inscrição tumular; epitáfio; 

anotação; observação; escrita; vontade; decisão; decreto”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo 

controvertível deriva também do idioma Latim, controvertere, “debater; discutir; ir em direção 

oposta”. A palavra controverter apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Elogio ambíguo; encômio dúbio. 02.  Falso elogio; pseudelogio.  

03.  Elogio com dupla intenção; elogio não elogiante. 04.  Elogio duvidoso; elogio suspeito.  

05.  Elogio desconfortável. 06.  Elogio raivoso. 07.  Elogio envenenado. 08.  Elogio zangado.  

09.  Elogio condenatório; elogio destrutivo. 10.  Antiapologia; semicatilinária. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo elogio: an-

tielogio; autelogio; elogiada; elogiado; elogiador; elogiadora; elogiante; elogiar; elogiável; elo-

giosa; elogioso; pseudelogio. 

Neologia. As 4 expressões compostas elogio controvertível, elogio controvertível míni-

mo, elogio controvertível médio e elogio controvertível máximo são neologismos técnicos da 

Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Elogio sincero. 02.  Elogio acrítico. 03.  Elogio explícito. 04.  Elo-

gio real. 05.  Elogio justo. 06.  Elogio confortável. 07.  Enaltecimento merecido. 08.  Apologia 

natural. 09.  Elogio rasgado. 10.  Depoimento dignificador. 

Estrangeirismologia: o animus diffamandi; o double barreled compliment; o backhan-

ded compliment; o left handed compliment; o dubious compliment; o error in persona; o error in 

qualitate; o hollow profile. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto às análises emocionais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há elogios 

indesejáveis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os patopensenes; a patopen-

senidade; os ironopensenes; a ironopensenidade. 

 

Fatologia: o elogio controvertível; o pseudelogio de corpo presente; o pseudorreconheci-

mento; o ato incompatível com o papel; a pessoa errada na função errada e no momento errado;  

o constrangimento insuperado; a falta da serenidade; a insegurança pessoal; a transferência do al-

vo; o dever social forçado; a obrigação de elogiar contrariado; o elogio interesseiro; os prefácios; 

as introduções; as apresentações públicas; o murismo intelectual; o ato de carregar nos trafares; 

o ato de cortar fundo; o sentimento antagônico irrefreável; a reação deslocada, extemporânea  

e inescondível; a autocontradição; os oximoros; o arrebatamento; a má vontade; a má intenção;  

a irritação óbvia; a insinceridade; a deslealdade; a desonestidade; a inveja; a suscetibilidade; o co-

toveloma; a mágoa; o ressentimento; a nução incômoda; as perdas do consenso; as declarações 

trafarinas escritas; a realidade indigesta; a regurgitação pensênica; o refluxo retrocognitivo;  

a torcedura dos fatos; as pseudo-homenagens; o rosário de perfídias; os cumprimentos ambíguos; 

os subentendidos insultantes; a acumulação de maldades; o inconformismo com o sucesso alheio; 
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a diminuição do outro para proteger a autestima; a heterocrítica mais forte se comparada ao elo-

gio; as camuflagens postas à mostra; a queda dos disfarces; a autexposição do trafar; o julgamen-

to posterior no tempo histórico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio básico da motivação (elogio sincero e honesto). 

Teoriologia: as teorias sobre motivação. 

Tecnologia: as técnicas de comunicação; as técnicas espúrias de sedução e manipulação 

mental. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Enumerologia: a eutrapelia; a trenodia; o asteísmo; o diasirmo; o apoteosamento; a ado-

xografia; o ditirambo. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio serenidade-benignidade; 

o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio. 

Trinomiologia: o trinômio ações-reações-opiniões; o trinômio evitável remendo-paliati-

vo-placebo. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo crítica construtiva / elogio destrutivo; o antagonis-

mo louvor / menosprezo; o antagonismo encômio / censura; o antagonismo aplauso / deprecia-

ção; o antagonismo ovação / vaia; o antagonismo conselho / reprimenda; a irreverência cosmoé-

tica / ironia cáustica. 

Paradoxologia: os paradoxos em geral. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a conscienciofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose. 

Mitologia: a desmitificação. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a comunicoteca; a analiticoteca; a aprioris-

moteca; a argumentoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Comunicologia; a Contrapontologia; a Parado-

xologia; a Politicologia; a Binomiologia; a Antagonismologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeti-

cologia; a Autodiscernimentologia; a Parapatologia; a Subcerebrologia; a Perdologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana incons-

ciente. 

 

Masculinologia: o prefaciador; o apresentador; o entrevistador; o mestre de cerimônias; 

o murista intelectual; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o falso amigo; o amigo da 

onça; o encomiasta; o panegirista. 

 

Femininologia: a prefaciadora; a apresentadora; a entrevistadora; a mestra de cerimô-

nias; a murista intelectual; a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a falsa amiga;  

a amiga da onça; a encomiasta; a panegirista. 
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Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens 

illucidus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens desedu-

cator; o Homo sapiens parapathologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: elogio controvertível mínimo = a antiapologia ambígua, duvidosa ou sus-

peita; elogio controvertível médio = o falso encômio desconfortável, tendencioso ou contamina-

do; elogio controvertível máximo = o pseudolouvor condenatório, corrosivo ou destrutivo. 

 

Culturologia: a cultura da hipocrisia. 

Caracterologia. À luz da Conviviologia, é fácil destacar longa série de reações huma-

nas, anticosmoéticas, encontradas no amplo universo, complexo, do elogio controvertível, por 

exemplo, estas 32 expressões compostas, listadas na ordem alfabética: 

01.  Agrado tendencioso. 

02.  Alfinetada disfarçada. 

03.  Artimanha política. 

04.  Ataque camuflado. 

05.  Autenticismo forçado. 

06.  Competitividade dissimulada. 

07.  Cortesia descortês. 

08.  Cotoveloma explícito. 

09.  Crítica ambivalente. 

10.  Desafeição velada. 

11.  Diplomacia obrigada. 

12.  Divergência disfarçada. 

13.  Elogio ardiloso. 

14.  Elogio corrosivo. 

15.  Elogio ilusório. 

16.  Elogio malévolo. 

17.  Elogio rebaixador. 

18.  Enaltecimento paradoxal. 

19.  Farpa edulcorada. 

20.  Fogo amigo. 

21.  Heterocrítica contaminada. 

22.  Heterocrítica velada. 

23.  Homenagem depreciativa. 

24.  Impostura comunicativa. 

25.  Intenção dissimulada. 

26.  Louvor satírico. 

27.  Murismo mentalsomático. 

28.  Política do morde-assopra. 

29.  Presente de grego. 

30.  Reconhecimento ambíguo. 

31.  Reconhecimento enciumado. 

32.  Valorização depreciativa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o elogio controvertível, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Antipodia  consciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

06.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Jornalismo  marrom:  Comunicologia;  Nosográfico. 

10.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

TODO  ELOGIO,  SEJA  QUAL  FOR  A  NATUREZA  OU  OBJE- 
TIVO,  IMPLÍCITO  OU  EXPLÍCITO,  DEVE  SER  PESQUISADO  

PONDERADAMENTE  A  FIM  DE  SE  APRENDER  ALGUMA  

LIÇÃO  COM  O  EPISÓDIO  DE  CONVIVIALIDADE  PRÁTICA. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já protagonizou alguma cena de elogio contro-

vertível? Na condição de elogiado ou elogiador? Qual proveito você obteve com o episódio? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bayard, Pierre; Como Falar dos Livros que não lemos? (Comment Parler des Livres que l’on n’a pas 

lus?); trad. Rejane Janowitzer; revs. Diogo Henriques; Raquel Grillo; & Lilia Zanetti; 208 p.; 12 caps.; 10 abrevs.; 10 

enus.; 1 filmografia; 19 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 41 a 46. 
2.  Bonaparte, Napoleão; Como Fazer a Guerra: Máximas e Pensamentos de Napoleão recolhidos por Ho-

noré de Balzac (Maximes et Pensées de Napoléon); trad. Paulo Neves; int. Voltaire Schilling; pref. Honoré de Balzac; 118 

p.; 5 caps.; 7 enus.; 1 cronologia; 3 microbiografias; 18 x 10,5 cm; br.; pocket; L & PM; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 
5 a 9. 
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E L O S    D A    D E F I C I Ê N C I A    M E N T A L  
( A D A P T A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os elos da deficiência mental são as relações, vínculos, ligações, amarras 

existentes entre as conscins em estado de debilidade e alteração grave da mente, marcadas pelo 

deficit de compreensão, de crítica e de autonomia, com as demais consciências, conscins ou 

consciexes, coisas, realidades, pararrealidades, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos do 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo elo vem do idioma Latim, annellus, “anelzinho; anel”. Surgiu 

no Século XV. A palavra deficiência provém do idioma Latim Tardio, deficientia, “falta; enfra-

quecimento”, derivada de deficiens, e esta do verbo deficere, “abandonar; faltar”. Apareceu no 

Século XVII. O termo mental provém do mesmo idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; 

mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; memória; pensamento; inteligên-

cia; razão; sabedoria; juízo; discernimento”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Elos da deficiência intelectual. 02.  Conexões da deficiência mental; 

vinculações do atraso mental. 03.  Intersecções da cognição deficiente. 04.  Interações do deficit 

de desenvolvimento. 05.  Coligações da dependência cognitiva. 06.  Relações da oligofrenia. 07.  

Interrelações da infradotação mental. 08.  Redes da debilidade mental. 09.  Elos da conscin sub-

normal. 10.  Vínculos da subconsciência humana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo deficiência: 

autodeficiência; défice; Deficienciologia; deficiente; deficitária; deficitariedade; deficitário; he-

terodeficiência; maxideficiência; megadeficiência; minideficiência; paradeficiência; retrodefi-

ciência; trideficiência. 

Neologia. As 4 expressões compostas minielo da deficiência mental, maxielo da defi-

ciência mental, megaelo da deficiência mental e paraelo da deficiência mental são neologismos 

técnicos da Adaptaciologia. 

Antonimologia: 1.  Elos da inteligência evolutiva. 2.  Vinculações mentaissomáticas sa-

dias. 3.  Vivências grupais da cognição sadia. 4.  Relações da superdotação evolutiva. 5.  Elos da 

dependência dispensável. 

Estrangeirismologia: o upgrade grupocármico; o enfant du bon dieu; o bouffon; o stul-

tus; o imbecile; o idiot savant. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Cuidadologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistencialidade; o materpensene educacional; 

a dessemelhança pensênica; a cúpula ortopensênica; a cúpula patopensênica; a cúpula grupo-

pensênica; a obstrução pensênica; o holopensene sadio; o holopensene doentio; os monopensenes; 

a monopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;  

o holopensene teratológico; as irradiações pensênicas do doente mental, positivas ou patológicas, 

nos ambientes domésticos; o materpensene pessoal patológico; o pensene inalterado; o pensene 

desfocado; o pensene repetitivo; o repensene; a autopensenidade infantilizada; a autopensenidade 

adulta. 

 

Fatologia: os elos da deficiência mental; a inevitabilidade da adaptação da vida voltada 

para a inclusão do doente mental no núcleo familiar; as repercussões irreversíveis da patologia 

mental; a dependência natural das fases do desenvolvimento sadio da conscin; a criança dormindo 

junto aos pais; o jovem permanecendo a dormir junto aos pais; o adulto ainda dormindo junto aos 
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pais; a falta de limite; a imaturidade emocional; a instabilidade emocional; a autoculpa materna;  

os autossacrifícios maternos; os autossacrifícios paternos; as automutilações; as autolesões; o can-

saço; o abandono paterno do lar; a negligência aos outros filhos em virtude do deficiente mental; 

o abuso físico, psicológico e sexual; os maus tratos; o acompanhamento pré-natal; as doenças 

apresentando sequelas cognitivas; o parto laborioso; a assistência hospitalar na hora do parto;  

o ato desumano de deixar a genitora jovem sofrer na hora do parto para servir de lição e evitar 

futuras gestações; a hipoxia; a eclâmpsia; o prematuro; a Obstetrícia; o informe aos pais da saúde 

do recém-nascido; a inabilidade no ato de informar sobre a anomalia do bebê durante o pré ou 

pós-natal, deixando os pais sem chão; as distorções da realidade e as fantasias nos casais de filhos 

especiais; as especialidades médicas; a unidade de tratamento intensivo (UTI) neonatal; as sín-

dromes obscuras; o transporte escolar para o deficiente mental; o transporte público – motorista, 

cobrador, passageiros – convivendo com o usuário deficiente mental; a socialização da família  

e do deficiente mental; a sexualidade; a libido dos deficientes mentais; a masturbação; o namoro, 

o casamento e gravidez do deficiente mental; a esterilização do deficiente mental; os psicofárma-

cos; os acidentes de percurso; as casas-lares; os abrigos de menores; os pais sociais; o abandono 

de conscin incapaz; o falecimento dos cuidadores do deficiente mental; o falecimento dos respon-

sáveis pela guarda do deficiente mental; a higiene do deficiente mental; o controle do esfíncter;  

o uso de fraldas na idade adulta; as atividades da vida diária (AVDs); as atividades da vida prática 

(AVPs); as escolas especiais; as visitas domiciliares; os profissionais atuantes na educação 

especial; a estimulação precoce; as equipes multidisciplinares de assistência ao deficiente mental 

e à família; a especialização em educação especial; a inclusão social; a equoterapia; o mercado de 

trabalho para o deficiente mental; as avaliações psicológicas; as avaliações psicopedagógicas;  

a dificuldade de aprendizagem; a dislexia; a doença mental; as comorbidades; os monoideísmos 

anacrônicos; o subcérebro abdominal; o porão consciencial; o Hospitalão Terrestre; a Deficien-

ciolândia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a holobiografia 

desconhecida; o resgate grupocármico; a autodefesa energética; a sinalética energética e para-

psíquica pessoal; a assim; a desassim; as companhias extrafísicas; o vínculo pensênico individual 

e grupal das seriéxis; a macro-PK destrutiva; o assédio grupocármico; a interprisão grupocármica; 

o parapsiquismo patológico; o vampirismo energético; a drenagem energética; as retrocognições 

assediadoras; a paragenética pessoal doentia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico do grupo imaturo; o sinergismo das reconci-

liações grupocármicas. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do ninguém perde ninguém; o prin-

cípio de causa e efeito; o princípio de ação e reação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: as técnicas da Psicologia Cognitiva; as técnicas da Psicologia Familiar 

Sistêmica; as técnicas behavioristas; a técnica dos acertos grupocármicos; as técnicas da higiene 

consciencial; as técnicas da reeducação consciencial; as técnicas da renovação da autopenseni-

dade; a técnica da tarefa energética pessoal (Tenepes). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório cons-

cienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;  

o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia;  
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o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio 

Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito arrasador nas famílias com o nascimento da criança deficiente 

mental; o efeito aglutinador nas famílias com o nascimento da criança deficiente mental; o efeito 

halo da infraconsciencialidade; o efeito ilha de patopensenidade doméstica. 

Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo intermissão-concepção-gesta-

ção-nascimento-desenvolvimento-amadurecimento-dessoma do deficiente mental. 

Enumerologia: o desconhecimento; o despreparo; o preconceito; a vergonha; a culpa;  

a solucionática; a readaptação. 

Binomiologia: o binômio choque do nascimento–acidente de percurso; o binômio admi-

ração-discordância; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador. 

Interaciologia: a interação deficit cognitivo–possessões humanas; a interação autode-

sassédio-heterodesassédio; a interação família–deficiente mental; a interação família–equipe mul-

tidisciplinar de cuidadores do deficiente mental; a interação diagnóstico precoce–assistência 

grupocármica. 

Crescendologia: o crescendo patológico inferninho personalíssimo–inferno grupal–in-

fernão coletivo; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio 

instrução-repetição-acompanhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo superproteção / descaso; o antagonismo genitores 

sadios / genitores doentios; a antagonismo inteligência evolutiva / insuficiência intelectual; o an-

tagonismo idade cronológica / idade mental; o antagonismo amor incondicional / ódio decla-

rado; o antagonismo negação da realidade / autossegurança íntima do reconhecimento das im-

plicações dos fatos; o antagonismo nosocômios de parapsicóticos pós-dessomáticos / colônias 

extrafísicas evoluídas. 

Politicologia: a política de evitar ao máximo realizar cesarianas na rede pública de 

saúde. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do carma;  

a lei da atração; o descaso da família pautada na lei do menor esforço; a lei do maior esforço 

aplicada à interassistência. 

Filiologia: a assistenciofilia; a sociofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a conviviofobia; a isolofobia; a fraternofobia; a sociofobia; 

a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Down; a síndrome de Edward; a síndrome de Klinefel-

ter; a síndrome de miado do gato ou síndrome Cri-du-Chat; a síndrome de Patau; a síndrome de 

Marfan; a síndrome de West; a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da patopen-

senidade; a síndrome de burnout acometendo cuidadores e familiares. 

Maniologia: a nosomania; a patomania; a egomania. 

Mitologia: o mito de Sísifo no qual a família e o cuidador veem luz no fim do túnel no 

desenvolvimento do deficiente mental e este passa a regredir sem explicação lógica; o mito da 

inocência no qual todos os deficientes mentais são anjos vindos a esta vida para harmonizar  

os lares; o mito do amor materno e paterno. 

Holotecologia: a neonatoteca; a pedagogoteca; a farmacoteca; a psicoteca; a medici-

noteca; a geneticoteca; a terapeuticoteca; a recexoteca; a teratoteca; a assistencioteca; a nosoteca; 

a semioteca; a convivioteca; a energoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Adaptaciologia; a Interprisiologia; a Parapatologia; a Parageneti-

cologia; a Psicossomatologia; a Parassociologia; a Teratologia; a Nosologia; a Autovitimologia;  

a Obstetriciologia; a Cuidadologia; a Fisioterapia; a Fonoaudiologia; a Neurologia; a Ortopedia;  

a Pedagogia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Terapia Ocupacional; a Farmacologia; a Consciencio-

terapia; a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Holocarmalogia; a Evoluciologia. 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9485 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consréu transmigrável; a consener; a vítima da melex; a conscin perversa; a família nu-

clear; a prole; a má companhia evolutiva; a pessoa desestabilizadora; a consciência refratária;  

a conscin baratrosférica; a conscin interprisioneira. 

 

Masculinologia: o pai; o cúmplice de destino; o devedor cármico; o pré-serenão vulgar; 

o dependente; o autoimperdoador; o heteroimperdoador; o parapsicótico pós-dessomático; o para-

comatoso; o assediador extrafísico; o satélite de assediador extrafísico; o mutante extrafísico;  

o reconciliador; o assistido; o assistente; o assistente social; o atendente; o cuidador; o enfermei-

ro; o fisioterapeuta; o fonoaudiólogo; o geneticista; o neurologista; o ortopedista; o professor;  

o psicólogo; o psiquiatra; o terapeuta ocupacional; o obstetra; o nutricionista; o musicoterapeuta; 

o macrossômata; o Serenão. 

 

Femininologia: a mãe; a cúmplice de destino; a devedora cármica; a pré-serenona vul-

gar; a dependente; a autoimperdoadora; a heteroimperdoadora; a parapsicótica pós-dessomática;  

a paracomatosa; a assediadora extrafísica; a satélite de assediadora extrafísica; a mutante extrafí-

sica; a reconciliadora; a assistida; a assistente; a assistente social; a atendente; a cuidadora; a en-

fermeira; a fisioterapeuta; a fonoaudióloga; a geneticista; a neurologista; a ortopedista; a profes-

sora; a psicóloga; a psiquiatra; a terapeuta ocupacional; a obstetra; a nutricionista; a musicotera-

peuta; a macrossômata; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens convivens; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens subcere-

bralis; o Homo sapiens barathrus; o Homo sapiens sacrificator; o Homo sapiens interpraesidia-

rius; o Homo sapiens commorbidus; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens tyrannicus;  

o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minielo da deficiência mental = o vínculo do neonato ao novo soma; 

maxielo da deficiência mental = a ligação grupocármica do neonato à família nuclear; megaelo da 

deficiência mental = a conexão do neonato à genitora; paraelo da deficiência mental = o rapport 

do neonato com a paraprocedência extrafísica. 

 

Culturologia: a cultura da barganha para não precisar entrar em confronto e impor li-

mites ao deficiente mental; a cultura de tapar o Sol com peneira para não pensar no futuro;  

a cultura do coitadinho; a cultura da infantilização do deficiente mental; a cultura de esconder  

o deficiente mental em casa. 

 

Tipos. Sob a ótica da Projeciologia, a condição multidimensional do deficiente mental 

pode ser dividida em 2 tipos básicos: 

1.  Catatônica: conscin de existência trancada, paracomatosa, sem vivências extrafísicas 

conscientes. 

2.  Lúcida: conscin de existência aberta, lúcida, projetora, com vivências extrafísicas 

conscientes. 

 

Complexidade. A deficiência mental, em tese, não tem cura. Não é doença e sim com-

plexo conjunto de pequenos defeitos somáticos, relacionados às mais variadas causas, no qual  

a inteligência, inadequada ou insuficientemente desenvolvida, parece ser o denominador comum. 
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Ressoma. A consciência ao ressomar pode deparar-se com as 3 situações cognitivas en-

volvendo o paracérebro e o cérebro físico: 

1.  Sadio. Consciência de paracérebro sadio conectada ao novo soma com cérebro sadio. 

2.  Doentio. Consciência de paracérebro doentio comprometendo o novo soma de cére-

bro normal; consciência de paracérebro sadio conectada a novo soma com cérebro debilitado. 

3.  Hiperlúcido. Consciência de paracérebro hiperlúcido superando e dominando o novo 

soma de cérebro deficiente, a exemplo do Serenão Reurbanizador, oligofrênico na última res-

soma. 

 

Variáveis. Segundo a Grupocarmologia, nascer na condição de deficiente mental pode 

ser decisão prévia ou grave acidente de percurso na ressoma. 

 

Minimizações. A sociedade não prepara os casais para a maternidade e a paternidade de 

crianças especiais. O modelo de família é estereotipado. Situações críticas poderiam ser evitadas, 

minimizando sofrimentos, desentendimentos e desencontros, a exemplo das 8 condições listadas 

abaixo, em ordem funcional: 

1.  Frustração. O neonato ao nascer sindrômico é estimulado para conseguir adquirir  

o desenvolvimento compatível com a idade cronológica. A família passa a viver para esse objeti-

vo. O bebê, na maior parte das vezes, apresenta melhoria no desenvolvimento. A criança cresce  

e o amadurecimento, mesmo lento, traz esperanças de superação. Na fase da adultidade porém,  

a diferença do potencial intelectual entre a idade cronológica e a idade mental é evidente. A crian-

ça em corpo de gente grande, frustra a idealização da cura. 

2.  Prole. Há famílias com vários filhos deficientes mentais. Há aquelas permissivas, 

cujos filhos com deficiência mental, geram outros filhos, nascidos também com deficiência men-

tal. As escolas especiais estão repletas de casos iguais a estes. 

3.  Benefício. O Governo Federal propicia auxílio financeiro aos deficientes mentais para 

não serem peso no orçamento familiar. Os recursos são administrados segundo os critérios 

pessoais dos responsáveis. Existem famílias aplicando exclusivamente no bem-estar do deficiente 

mental enquanto outras agem inescrupulosamente. 

4.  Casamento. A vida afetivo-sexual dos casais costuma sofrer interferência após o nas-

cimento dos filhos. A criança especial exige atenção constante. O desenvolvimento mais lento,  

a necessidade de atendimento especializado, as consultas médicas, os tratamentos, as viagens re-

gulares à procura de especialistas perturbam a relação conjugal. A mãe geralmente opta pela dedi-

cação exclusiva ao filho ou filha deficiente mental. O pai, cansado da realidade, procura criar 

outra família na esperança de vida tranquila e normal. 

5.  Avós. A jovem inexperiente e impulsiva, engravida sem ter condições físicas, psico-

lógicas e financeiras de cuidar do filho. O pai não assume a paternidade. Nasce o bebê especial.  

A mãe, sem pensar duas vezes, deixa a criança sob a responsabilidade dos avós e recomeça a vida 

em outra cidade ou país. Dezenas de crianças especiais são criadas sem limites pelos avós. Mima-

dos e sem maturidade emocional e cognitiva, tornam-se agressivos ao serem contrariados, espan-

cando os avós, sem a noção de estarem machucando quem os trata e assiste com carinho. Os pais 

biológicos, longe, fazem questão de não saber de nada. 

6.  Cansaço. A família do adulto com deficiência mental severa possui a rotina cristali-

zada. A esperança de mudança cede lugar ao cansaço e conformidade em relação à vida.  

O tempo passa, os pais ou avós dessomam e os irmãos assumem a guarda da consciência incapaz.  

E o ciclo recomeça. 

7.  Psicofármacos. Os familiares insistem em conhecer mais sobre as dosagens dos psi-

cofármacos na relação deficiente mental–neurologista–psiquiatra. Acabam, na melhor das inten-

ções, utilizando os filhos e filhas em verdadeiras experiências de risco. Na ilusão da cura, ao no-

tarem pseudomelhora, interrompem a medicação, sob o pretexto de não ser mais necessária.  

O resultado são os surtos, as internações às pressas, as convulsões sem controle e a regressão do 

aprendizado. 
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8.  Escatologia. O convívio com o deficiente mental expõe a família, os parentes, os do-

centes, os profissionais da saúde a constante contato com as manifestações escatológicas da 

conscin, a exemplo do contato com as fezes, a urina, o dedo no nariz, a sialorreia, os flatos, a cori-

za e tudo mais envolvido na instintividade e nas necessidades básicas do ser humano. Tal realida-

de, aparentemente repulsiva na convivência social, pode tornar-se elemento de socialização e com-

panheirismo nos ambientes da conscin especial. 

 

Invisibilidade. O deficiente mental vive invisível, tornando-se muitas vezes, ignorado na 

sociedade. O constrangimento, o preconceito e o fato de as pessoas não saberem como agir ou 

interagir junto à ele gera desconforto e traz o mecanismo de defesa do ignorar a presença para 

baixar a angústia ou ansiedade. 

Comorbidade. Segundo a Parapatologia, a deficiência mental pode associar-se a distúr-

bios de personalidade, conduta, linguagem, funções perceptivas e motoras, pequenas ou grandes 

malformações somáticas, obesidade, disfunções glandulares, entre várias outras comorbidades. 

 

Multidisciplinaridade. As equipes de atendimento e estimulação ao deficiente mental 

são multidisciplinares. O trabalho integrado, sinérgico, propicia o olhar através das diversas espe-

cialidades, fazendo a conscin deficiente ser vista por inteiro no desenvolvimento neuropsico-

motor, a exemplo das duas práticas listadas abaixo em ordem funcional: 

1.  Escolas. As escolas especiais com abordagem pedagógica transformaram os ambi-

entes, antes apenas clínicos, em escolares. Os alunos são divididos em turmas de acordo com  

a faixa etária e potencial intelectual. O conteúdo programático e o planejamento das atividades 

obedecem às diretrizes das escolas comuns: Ciência, Matemática, Português, Geografia, Infor-

mática, Artes, Educação Física entre outras. O diferencial é a profundidade do conteúdo ministra-

do. Saber se é dia ou noite, se está chovendo ou fazendo sol, se está quente ou frio pode parecer 

simples, entretanto, são verdadeiras aulas de Ciências nas escolas especiais. 

2.  Apoio. Os professores contam com o apoio e suporte de psicólogos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, neurologistas, psiquiatras, ortopedis-

tas, clínicos gerais e outras especialidades voltadas para o atendimento ao aluno especial. A abor-

dagem pedagógica nas escolas propicia a integração entre a equipe docente e os especialistas da 

área da Saúde. Os professores são capacitados a atuarem na sala de aula sob o enfoque de todas 

essas especialidades, ampliando o tempo do aluno na estimulação pontual e personalizada. 

 

Inclusão. Muito se fala e pouco se conhece do universo das escolas especiais e das ne-

cessidades das pessoas especiais. Poderem ser vistas de maneira igual, olho no olho, certamente  

é a vontade de todas, mesmo a mais patológica das consréus. 

Interassistenciologia. De acordo com a Proxêmica, as conscins intermissivistas têm 

maior probabilidade de apresentar, nas reações pessoais, traços de abertismo consciencial. Tal ca-

racterística as gabarita a lidar com o diferente e as diferenças, trafor imprescindível à interassis-

tencialidade cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com os elos da deficiência mental, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

03.  Conscin  subnormal:  Holossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 
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07.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

09.  Macrossoma  idiota:  Serenologia;  Homeostático. 

10.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Ônus  da  infância:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Subadultidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Subconsciência  humana:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

 

A  TAREFA  DIUTURNA  E  PERMANENTE  DOS  CUIDADOS   
AO  DEFICIENTE  MENTAL,  DA  CONSRÉU  AO  SERENÃO,  

ESTÁ  DIRETAMENTE  RELACIONADA  AOS  LAÇOS  EVOLU-
TIVOS  E  AO  PERCENTUAL  DO  LIVRE  ARBÍTRIO  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já visitou alguma escola especial? Brincou, pas-

seou ou cuidou, mesmo por instantes, de algum deficiente mental? Teve, tem ou imagina ter al-

guém totalmente dependente de você para o resto da vida? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Krynski, Stanislau; & Colaboradores; Deficiência Mental; apres. Harvey A. Stevens; XIV + 534 p.; 25 

caps.; 2 abrevs.; 74 casuísticas; 2 diagramas; 308 enus.; 1 errata; 7 esquemas; 6 estatísticas; 6 fichas; 15 fórmulas; 31 

fotos; 10 ilus.; 26 microbiografias; 1 organograma; 18 tabs.; 13 técnicas; 8 testes; 4 notas; 714 refs.; 1 anexo; 1 apênd.; 24 
x 16,5 x 3 cm; enc.; sob; Livraria Atheneu; Rio de Janeiro, RJ / São Paulo, SP; 1969; páginas 1 a 8. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-

mos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 
x 21 x 7 cm; enc.; 3a Edição Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

& Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 105, 120, 121, 191, 263, 269, 291, 299, 307  

a 309, 317, 319, 323 a 325, 803, 957 e 1.112. 

 

V. P. 
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E M B R I Ã O    E X C E D E N T Á R I O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

  

I.  Conformática 

 

Definologia. O embrião excedentário é o ser humano nos primeiros estágios de desen-

volvimento concebido em quantidade excessiva em laboratório, por meio da reprodução assistida 

(R. A.) sendo conservado congelado para eventual utilização. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo embrião deriva do idioma Grego, émbruon, “qualquer ser recém- 

-nascido; embrião; feto humano; feto animal”. Apareceu no Século XV. O vocábulo excendente 

vem do idioma Latim, excedere, “retirar-se; adaptar-se; sair; morrer; escapar; adiantar-se; passar 

a; exceder; sobressair; levar vantagem”. Surgiu também no Século XV.  

Sinonimologia: 1.  Embrião supernumerário. 2.  Embrião supranumerário. 3. Embrião 

excedental. 

Neologia. As duas expressões compostas embrião excedentário aproveitado e embrião 

excedentário descartado são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 52 cognatos derivados do vocábulo embrião: 

embrioblasto; embriocardia; embriocardíaca; embriocardíaco; embriocárdica; embriocárdico; 

embriocídio; embriogênese; embriogenético; embriogenia; embriogênica; embriogênico; embri-

ogenismo; embriogenista; Embriologia; embriológica; embriológico; embriologista; embriólogo; 

embrioma; embrionada; embrionado; embrional; embrionar; embrionária; embrionário; embri-

onia; embriônica; embriônico; embrionífera; embrionífero; Embrionologia; embrionológica; em-

brionológico; embriopatia; embriopática; embriopático; Embriopatologia; embrioscopia; embri-

otomia; embriotômica; embriotômico; embriótomo; embriótrofo; extraembrionário; hemiem-

brião; inembrionada; inembrionado; poliembrionia; proembrião; proembrionário; tembrião. 

Antonimologia: 1.  Embrião intra-uterino. 2.  Nascituro.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à destinação cosmoética de embriões humanos excedentários.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropen-

senidade. 

 

Fatologia: o embrião excedentário; a infertilidade humana na condição de problema de 

saúde pública; o avanço do conhecimento científico aplicado à solução da infertilidade humana;  

a Bioética em reprodução humana assistida; a destinação final dos embriões excedentários; o con-

sentimento livre e esclarecido quanto à adoção das técnicas de R.A. pelas partes; o casamento tar-

dio; as múltiplas uniões estáveis; o primeiro bebê de proveta nascido; o primeiro bebê de proveta 

brasileiro; os limites quanto à idade e quantidade de embriões transferidos; o fator idade na 

condição de limite às candidatas mulheres submetidas às técnicas de reprodução assistida;  

a proibição legislativa quanto à utilização dos serviços de R.A. para seleção de características 

biológicas; as doadoras temporárias de útero; a proibição da redução embrionária em casos de 

gravidez múltipla decorrente da reprodução assistida; a utilização do processo reprodutivo 

humano assistido para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras; a proibição de doações 

com fins lucrativos ou comerciais; o sigilo da identidade sobre os doadores e receptores de 

gametas e / ou embriões; a escolha dos doadores sob responsabilidade médica; a crioconservação 

dos embriões excedentes viáveis; os pacientes expressando por escrito o destino final dos em-

briões criopreservados; os casos de divórcio, doenças graves ou falecimento dos envolvidos  

e o processo de doação; os embriões criopreservados com mais de 5 anos e a opção do descarte 
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por parte dos pacientes; a utilização dos embriões em pesquisas de células-tronco como opção;  

a reprodução assistida post-mortem a partir de autorização prévia do falecido quanto ao uso do 

material biológico; a banalização da vida; o início da vida humana; a coisificação da vida huma-

na; o utilitarismo irracional aplicado à vida humana; a destruição e descarte do embrião humano; 

o aborto; as pesquisas científicas mercantilistas; a importância da Cosmoética na análise da repro-

dução assistida; o discernimento frente aos avanços genéticos da Ciência Convencional; as pes-

quisas em seres humanos e a salvaguarda da integridade física dos indivíduos, acima dos interes-

ses da Sociedade; a interprisão grupocármica advinda da utilização anticosmoética da reprodução 

assistida; a responsabilidade da conscin lúcida quanto à manipulação da vida humana. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ressoma na 

condição de oportunidade de retomada evolutiva; a ressoma compulsória; a reurbex; as consréus 

transmigradas; as paratecnologias reproduzidas na intrafisicalidade; a Exobiologia.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoético Biodireito-Paradireito. 

Principiologia: o princípio do direito à vida; o princípio da dignidade da pessoa 

humana; o princípio de o Universo estar sob controle inteligente; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da precaução; o prin-

cípio da legalidade; o princípio da não maleficência. 

Codigologia: o código civil; o código de ética médica; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) do geneticista lúcido; o CPC orientando as ações profissionais. 

Teoriologia: a teoria concepcionista; a teoria da nidação; a teoria genético-desenvol-

vimentista; a teoria das primeiras atividades cerebrais; a teoria da potencialidade da pessoa 

humana; a teoria natalista. 

Tecnologia: as técnicas de reprodução assistida; a técnica da inseminação artificial;  

a técnica da fertilização in vitro (FIV); a técnica da injeção introcitoplasmática; as técnicas apli-

cadas com o fim único e exclusivo à reprodução humana; as técnicas de fertilização intracorpó-

reas; as técnicas de redução embrionária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio 

Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível da Ressomatologia. 

Efeitologia: o efeito holossomático do doador de gametas; o efeito moral da destruição 

de embriões humanos; o efeito moral do doador de embriões para fins pesquisísticos humani-

tários; o efeito holossomático da doadora de útero. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas dos neoconceitos sobre a geração da vida 

humana. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial; o ciclo de aprendizado da consciência. 

Binomiologia: o binômio decisão-correção; o binômio livre arbítrio–responsabilidade; 

o binômio Paratecnologia–Tecnologia Eletronótica; o binômio valores pessoais–valores cole-

tivos. 

Interaciologia: a interação Ciência Convencional–Conscienciologia; a interação médi-

co-paciente; a interação consciex–futura família biológica; a interação mãe biológica–mulher 

doadora de útero; a interação pais receptores–terceiros doadores de gametas. 

Crescendologia: o crescendo Direito-Biodireito-Paradireito; o crescendo Ética Huma-

na–Bioética–Cosmoética; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar.  

Trinomiologia: o trinômio informação-conhecimento-resolução. 

Polinomiologia: o polinômio (aliteração) volição-intenção-decisão-determinação-sus-

tentação. 
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Antagonismologia: o antagonismo intenção / decisão; o antagonismo teoria / prática;  

o antagonismo benefícios pessoais / benefícios grupais.  

Paradoxologia: o paradoxo de determinada decisão pessoal poder mudar a vida de inú-

meras consciências. 

Politicologia: a Política Nacional de Atenção Integral em reprodução humana assistida. 

Legislogia: a lei de Biossegurança (Lei 11.105/05). 

Filiologia: a neofilia; a cienciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a tocofobia. 

Sindromologia: as síndromes de infertilidade humana. 

Holotecologia: a ciencioteca; a tecnoteca; a assistencioteca; a evolucioteca; a mentalso-

matoteca; a consciencioteca; a somatoteca; a medicinoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Biologia; a Bioética; o Biodireito; a Consci-

enciologia; o Direito; a Embriologia; a Fisiologia Humana; a Geneticologia; a Parageneticologia; 

o Paradireito; a Psicologia; a Medicina. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o adotante; o doador; o avô; o conscienciólogo; o embriologista; o ge-

neticista; o pesquisador; o pai; o primo; o médico; o sobrinho; o tio. 

 

Femininologia: a adotante; a doadora; a avó; a conscienciológa; a embriologista; a ge-

neticista; a pesquisadora; a prima; a mãe; a médica; a sobrinha; a tia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reproductor; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens 

anticosmoethicus; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sa-

piens donator; o Homo sapiens intraphysicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: embrião excendentário descartado = aquele crioconservado mas destruí-

do na condição de material biológico; embrião excendentário aproveitado = aquele crioconserva-

do e utilizado nas pesquisas às terapêuticas humanas.  

 

Culturologia: a cultura das oportunidades evolutivas; a cultura da gratidão; a cultura 

da valorização da vida humana. 

 

Biotecnologia. Eis 2 tipos de fecundação aplicadas nas técnicas de reprodução assistida: 

1.  Fecundação homóloga. Consiste em os gametas utilizados nas técnicas de R. A. se-

rem provenientes de único casal, em casamento civil ou em união estável, os quais assumirão  

a paternidade e a maternidade. 

2.  Fecundação heteróloga. Consiste na utilização de gametas, ou o masculino (a patre), 

ou o feminino (a matre), ou ambos, provenientes de terceiros, os quais não serão os pais socioafe-

tivos da pessoa gerada pelas técnicas de R.A. 

 

Embriologia. A transferência de embriões, quanto à faixa etária das mulheres, segue  

3 regras, apresentadas em ordem cronológica:  

1.  Mulheres até 35 anos: até 2 embriões. 

2.  Mulheres entre 36 e 39 anos: até 3 embriões. 

3.  Mulheres de 40 anos ou mais: até 4 embriões. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o embrião excendentário, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

02.  Banco  de  esperma:  Espermatologia;  Neutro. 

03.  Barriga-de-aluguel:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Desassombro  paratecnológico:  Paratecnologia;  Homeostático. 

06.  Distanásia:  Dessomatologia;  Neutro. 

07.  Doador  de  órgãos:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Ônus  decisório:  Holomaturologia;  Neutro.  

12.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Preço  do  ideal:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

15.  Sutileza  da  decisão:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

 

O  DIREITO  À  VIDA  DEVE  SER  GARANTIDO  DESDE 
A  CONCEPÇÃO,  A  PARTIR  DOS  PRINCÍPIOS  DA  BIOÉTI- 

CA,  DA  COSMOÉTICA  E  DO  PARADIREITO,  CONSIDERAN- 
DO  VALORES  E  MÁXIMAS  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como se posiciona quanto à destinação final dos 

embriões excedentários frente aos princípios da Cosmoética? Considera, na própria conduta coti-

diana, o direito à vida e à diginidade humana? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Corrêa, Elidia Aparecida de Andrade; et al.; Org.; Biodireito e Dignidade da Pessoa Humana: Diálogo 

entre a Ciência e o Direito; Dissertação; apres. Bárbara Hudson; pref. Cláudio Fonteles; XIV +336 p.; 4 seções; 15 caps.; 
7 enus.; 90 refs.; 526 notas; alf.; enc.; sob.; 2a reimp.; Juruá; Curitiba, PR; 2009; páginas 21 a 170. 

2.  Silva, Reinaldo Pereira; Introdução ao Biodireito: Investigações Político-jurídicas sobre o Estatuto da 

Concepção Humana; 392 p.; 3 partes; 7 caps.; alf.; br.;  LTr; São Paulo, SP; Novembro, 2002; páginas 54 a 97. 

 

R. R. S. 
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E M I G R A Ç Ã O    V O L U N T Á R I A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A emigração voluntária é a ação espontânea de a conscin, homem ou mu-

lher, sair de determinado país, estado ou cidade, buscando alhures experiências enriquecedoras, 

integração econômica, social, cultural e linguística tendo em vista o crescimento autevolutivo  

e a interassistencialidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra emigração vem do idioma Latim, emigratio, “ação de emigrar”. 

Apareceu no Século XIX. O termo voluntário provém do idioma Latim, voluntarius, “que age por 

vontade própria”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Expatriação voluntária. 2.  Desterro voluntário. 3.  Saída espontânea 

do local de origem. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados da palavra emigração: 

emigrabilidade; emigrada; emigrado; emigrador; emigradora; emigrante; emigrar; emigratória; 

emigratório; emigrável; proemigração. 

Neologia. As duas expressões compostas emigração voluntária temporária e emigração 

voluntária definitiva são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Imigração voluntária. 2.  Expulsão do local de origem. 3.  Emigra-

ção forçada. 4.  Expatriação involuntária. 

Estrangeirismologia: os frontaliers; o stress da mudança; o permis de séjour; o turning 

point; as opt-out do L’espace Schengen. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimen-

to quanto ao senso sociocultural universalista. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Mudanças 

atraem mudanças. Mudanças exigem abertura. Mudanças trazem crescimento. Mudemos sem 

medo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem evolutiva; o holopensene pessoal da 

adaptabilidade; a rigidez pensênica; os etnopensenes; a etnopensenidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade; a autorreestruturação pensênica; os conviviopensenes; a conviviopensenida-

de; os xenopensenes; a xenopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os sociopense-

nes; a sociopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene interassistencial; o holopense-

ne autassistencial; o holopensene universalista; os holopensenes das diversas culturas; o holopen-

sene da diversidade linguística; o holopensene pessoal cultural. 

 

Fatologia: a emigração voluntária; o recomeço espontâneo; a busca de novos horizontes; 

as mudanças de paradigmas; os fatores pró-emigração; a insatisfação político-social na região de 

origem; o conflito pessoal de sociabilidade; a mudança dos aprisionamentos culturais; a relação 

com a comunidade acolhedora; o aprendizado de outra língua; o poliglotismo expansor da menta-

lidade; a integração com nova cultura; a convivialidade; a adaptação climática; a emigração eco-

lógica; a regularização migratória; a certeza íntima de segurança na região de acolhimento; a inse-

gurança ao visitar a região de origem; a sensação de estrangeiro tanto na região de origem quanto 

na região de acolhimento; o sentimento de liberdade; o sentimento de aprisionamento; a casuística 

de parentes e / ou amigos morando no Exterior; as oportunidades de trabalho em outro país; os 

convites para desenvolver projetos fora do país natal; a relação grupocármica da conscin emigran-

te; a influência mesológica do emigrante; o abertismo consciencial nas observações culturais da 
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nova região; a desmistificação religiosa com a observação cotidiana da vivência pessoal fora do 

país de origem; os estágios profissionais no Exterior; os casamentos interculturais; a vivência uni-

versalista das diversas culturas; a descoberta da manifestação intraconsciencial apriorista; as reci-

clagens intraconscienciais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal; as projeções inconscientes; as experiências parapsíquicas 

percebidas com a mudança de país; a catalepsia projetiva; a autorretrocognição em outra cultura; 

as reurbanizações extrafísicas; a assistência do amparador extrafisico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo preconceito-antipatia; o sinergismo intercompreensão- 

-convivialidade; o sinergismo tendência consciencial–condicionamento cultural; o sinergismo 

busca do esclarecimento de dúvidas–encontro das respostas por meio dos estudos, pesquisas  

e autodidaxia; o sinergismo reurbanização intrafísica–reurbanização extrafísica. 

Principiologia: o princípio de desejar o melhor para todos; o princípio da razão sobre 

a emoção; o princípio universalista da vida sem fronteiras; o desconhecimento do princípio da 

descrença (PD); o princípio do omniquestionamento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as posturas pessoais do 

emigrante; o código grupal de Cosmoética (CGC) determinando o comportamento e as relações 

multiculturais; o código da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do Estado Mundial; as teo-

rias socioculturais. 

Tecnologia: a técnica de realizar viagens pesquisísticas; as técnicas energéticas; a téc-

nica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da Conviviologia Sadia. 

Voluntariologia: o voluntariado nos projetos conscienciocêntricos desenvolvidos em 

outros países. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autodiscernimentologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos dos impactos sociais, econômicos, culturais e demográficos; os  

efeitos dos condicionamentos emocionais dos emigrantes e dos acolhedores; o efeito das emigra-

ções compulsórias; o efeito das contradições assumidas; os efeitos traumáticos do choque cultural. 

Neossinapsologia: o convívio multicultural favorecendo a geração de neossinapses;  

a criação de neossinapses; as neossinapses advindas das interações sociais; as neossinapses ge-

radas pelo antixenofobismo. 

Ciclologia: o ciclo planejar-viajar-pesquisar; os ciclos emigratórios; o ciclo diáspora- 

-reagrupamento; o ciclo partidas-chegadas; o ciclo das interprisões grupocármicas; o ciclo de 

reeducação das condutas grupais; o ciclo do dessasédio religioso; o ciclo emigratório estudo- 

-trabalho. 

Enumerologia: a crise pessoal incentivando a emigração; a crise econômica incentivan-

do neodesafios; a crise cultural incentivando o autabertismo; a crise social incentivando neopers-

pectivas; a crise profissional incentivando neoempreendimentos; a crise intraconsciencial incenti-

vando autorrecins; a crise interassistencial incentivando neocondutas. 

Binomiologia: o binômio emigração-imigração; o binômio despedida-recomeço; o bi-

nômio perspectiva de quem vai–perspectiva de quem fica; o binômio certeza-dúvida; o binômio 

determinação-desesperança. 

Interaciologia: a interação viagem-cosmovisão; a interação do convívio multicultural;  

a interação multirracial; a interação Socin-Sociex; a interação análise egocármica–análise gru-

pocármica. 

Crescendologia: o crescendo das retrocognições multiexistenciais; o crescendo cogni-

tivo da associação de ideias de ponta. 
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Trinomiologia: o trinômio vim-vi-venci; o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio vida 

velha–vida nova–vida real; o trinômio emigrante-imigrante-migrante; o trinômio acolhimento- 

-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio emigração–miscigenação–segunda pátria–oportunidades 

evolutivas; o polinômio bairro-cidade-país-continente; o polinômio convivial egocarma-duplo-

carma-grupocarma-policarma. 

Antagonismologia: o antagonismo emigração interna / emigração internacional; o an-

tagonismo emigração regularizada / emigração ilegal; o antagonismo emigração voluntária  

/ emigração compulsória; o antagonismo trabalho legal / trabalho informal. 

Paradoxologia: o paradoxo de sair do país e vivenciar outra cultura para entender me-

lhor a própria. 

Politicologia: a conviviocracia; as políticas internacionais de migração; as políticas dos 

países de trânsito dos emigrantes; as políticas dos países de acolhimento. 

Legislogia: a lei emigratória; as leis de segurança das fronteiras geopolíticas; as leis 

restritivas imigratórias; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a adaptaciofilia; a comunicofilia; a poliglotofilia; 

a amparofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a culturofobia; a sociofobia; a xenofobia; a reciclofobia; a fobo-

fobia; a poliglotofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança econômica; a síndrome da apriorismose;  

a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a etnomania; a nostomania. 

Mitologia: o mito do eldorado; o mito da superioridade racial; o mito da terra prome-

tida; o mito de tudo ser para sempre. 

Holotecologia: a culturoteca; a politicoteca; a dogmaticoteca; a convivioteca; a geogra-

foteca; a turismoteca; a sociologicoteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Geopoliticologia; a Comunicologia; a Adapta-

ciologia; a Reciclologia; a Culturologia; a Etnologia; a Mesologia; a Cogniciologia; a Psicologia; 

a Grupocarmologia; a Seriexologia; a Autoproexologia; a Parassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin internacional; a conscin viajante; a personalidade adaptável; 

a personalidade estrangeira; a conscin multicultural; as consréus bairristas; a conscin barratrosfé-

rica; a conscin apriorista. 

 

Masculinologia: o emigrante voluntário; o retirante; o exilado; o poliglota; o desbrava-

dor; o turista; o estrangeiro; o imigrante; o acolhedor; o aventureiro; o explorador; o acoplamen-

tista; 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 ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proje-

tor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a emigrante voluntária; a retirante; a exilada; a poliglota; a desbravado-

ra; a turista; a estrangeira; a imigrante; a acolhedora; a aventureira; a exploradora a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; 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;  
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a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora 

de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens migrator; o Homo sapiens migrans; o Homo sapiens 

universalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens autodi-

dacta; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens multiculturalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: emigração voluntária temporária = a saída da região de origem para se 

estabelecer em outra transitoriamente; emigração voluntária definitiva = a saída da região de ori-

gem para se estabelecer em outra de modo vitalício. 

 

Culturologia: a cultura pessoal; o neomulticulturalismo; o monoculturalismo; a Inter-

culturologia; a deformação cultural; as diferenças culturais; a autoinserção cultural; o choque 

cultural; os idiotismos culturais; a cultura universalista. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de mo-

dalidades de emigração: 

1.  Econômica: emigrações motivadas por desigualdades de condições ou perspectiva de 

qualidade de vida entre o país de origem e o país de destino (frontaliers). 

2.  Exílio voluntário: emigrações motivadas pela busca de “identidade absoluta” em 

consequência à perda de bases pessoais ou à infelicidade. 

3.  Forçada: emigrações justificadas devido às guerras civis e perseguições (étnicas, reli-

giosas, políticas) ou às condições climáticas e ecológicas (desertificação, desflorestação, saliniza-

ção, erosão). 

4.  Permanente: emigrações oriundas de reagrupamento familiar (casamento, trabalho, 

expatriação, exílio). 

5.  Temporária: emigrações as quais compreendem os trabalhadores temporários, estu-

dantes, turistas e os visitantes em tratamento médico. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Sociologia, eis, em ordem alfabética, os 4 principais critérios 

operantes nos movimentos migratórios: 

1.  Motivo: da partida. 

2.  Qualificação: profissional. 

3.  Situação administrativa: com o país de acolhimento. 

4.  Tempo: de permanência. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a emigração voluntária, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

02.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

03.  Curva  W:  Adaptaciologia;  Neutro. 

04.  Despedida:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Diferenças  culturais:  Etologia;  Neutro. 

06.  Dupla  cidadania  funcional:  Autexperimentologia;  Neutro. 

07.  Exilado  na  própria  pátria:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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08.  Exílio  terapêutico:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 

10.  Neocidadania  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Nomadismo  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Nomadismo  proexogênico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Pátria:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Poliglotismo:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Viagens  internacionais:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

A  EMIGRAÇÃO  VOLUNTÁRIA  EXPLICITA  A  INADAPTAÇÃO  

ÀS  DIFICULDADES  E  CONDIÇÕES  SOCIAIS  PRESENTES.  
A  MUDANÇA  DE  REGIÃO,  MOTIVADA  POR  ESSE  INCÔ-
MODO,  PERMITE  À  CONSCIN  LÚCIDA  TAL  SUPERAÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se viu em estado de incompletude existencial 

buscando como resposta mudança de região? Considera estratégia evolutiva viver em cultura di-

ferente da própria origem? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Samba. T tulo  riginal  Samba. Pa s  França. Data: 2014. Duração  118 min. G nero  Comédia & Dra-

ma. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Françês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção  Eric Tole-

dano; & Oliver Nakache. Direção: Nicolas Boiscuillé. Elenco: Omar Sy; Charlotte Gainsbourg; Chistiane Millet; Clotilde 
Mollet; Hélène Vincent; Isaka Sawadogo; Izïa Higelin; Jacqueline Jehanneuf; Liya Kebede; Olivier Nacache; Tahar Ra-

him; & Victor Loukianenko. Produção  Laurent Zeitoun; Nicolas Duval Adassovsky ; & Yann Zenou. Fotografia: Sté-

phane Fontaine. M sica  Ludovico Einaudi. Roteiro: Delpine Coulin; & Muriel Coulin. Companhia Gaumont; Quad 
Productions; & Ten Filmes. Sinopse: Samba Cissé (Omar Sy) imigrante senegalês, apesar de viver em Paris há mais de 

dez anos, nunca conseguiu a autorização de residência para atingir os próprios objetivos. Durante esse tempo, foi sobrevi-

vendo com pequenos trabalhos mal remunerados, tentando sempre regularizar a situação. Certo dia, é apanhado pela polí-

cia e encaminhado para o serviço de estrangeiros e fronteiras para ser deportado. Nesse momento conhece Alice (Char-

lotte Gainsbourg), empresária, há anos lutando contra depressão e fazendo trabalho na condição de voluntária em organi-

zação de apoio a imigrantes ilegais. Apesar de estarem cientes da importância de manterem distância para não se envolve-
rem emocionalmente, Samba e Alice vão encontrar apoio para avançar nas próprias vidas. 

 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 648, 650, 658 e 872. 

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 334. 
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;  

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.; Associa  o  nternacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 253. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Larousse Encyclopédie; Migrations: Cet Article Fait Partie du Dossier Consacré à la Population;  
4 enus.; disponível em: <http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/migrations_humaines/186949#912892>; acesso em: 

18.10.15. 

 

M. B. S. 
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E M P A T I A    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A empatia interassistencial é a capacidade ou faculdade de a conscin, ho-

mem ou mulher, captar e compreender a heteropensenidade de modo isento e sem julgamentos, 

objetivando prover auxílio adequado, oportuno e cosmoético ao assistido, considerando os princí-

pios paradireitológicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo empatia vem do idioma Inglês, empathy, traduzido do idioma 

Alemão, Einfühlung, e este derivado do idioma Grego, empátheia, “paixão”. Surgiu no Século 

XX. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O ter-

mo assistência procede 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.  Empatia altruísta. 2.  Interação empática interassistencial. 3.  Identi-

ficação interconsciencial assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas empatia interassistencial, empatia interassistenci-

al básica e empatia interassistencial avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Empatia inassistencial. 2.  Egotismo anticosmoético. 3.  Desprezo 

alheio. 4.  Interação entrópica. 

Estrangeirismologia: o rapport interassistencial; o link entre assistente e assistido; os 

insights assistenciais; o acolhedor welcome ao assistido; o Empathy Quotient; o feedback interas-

sistencial; a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Conviviologia Interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Abertismo 

propicia empatia. Empatia gera confiança. Empatia dissipa barreiras. Empatia pressupõe uni-

versalismo. Empatia sustenta evolução. Empatia: interlocução fraterna. Empatia: afinidade in-

terconsciencial. Empatia: trafor conquistável. Empatia: escolha evolutiva. Empatia: ferramenta 

evolutiva. 

Coloquiologia: a palavra certa na hora certa; a relação ganha-ganha; o ato de calçar  

o sapato do outro; o sorriso amigo. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Ser empático é ver o mundo com os olhos 

do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele (Carl Ransom Rogers, 19021987). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Afinidade. A convivência, mesmo sendo difícil, a princípio, gera afinidade. As em-

patias intensificam as similitudes, em todas as áreas da existência humana”. 

2.  “Empatia. A melhor empatia é a nascida da amabilidade e benevolência”. “A empa-

tia é a lei da gravidade no universo da interconvivialidade consciencial”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a matriz pensênica empáti-

ca; a autopensenidade universalista facilitando a intercompreensão; o materpensene afim facili-

tando a empatia; a reflexão ortopensênica; os neopensenes; a neopensenidade; a força presencial 

do holopensene assistencial; os terapeuticopensenes; a terapeuticopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade. 
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Fatologia: a empatia interassistencial; o acolhimento fraterno; a escuta ativa; o ato de es-

cutar além das palavras; a ação de dar a oportunidade para os outros se expressarem; o abertismo 

consciencial; a ausência de preconceitos e julgamentos facilitando o entrosamento empático; 

o autodiscernimento; a capacidade de simular o estado mental e corporal de outrem; a capacidade 

de compreensão das diversas perspectivas conscienciais; a oportunidade de aprender com a diver-

sidade; a empatia impulsionando as recins; o fato de a possibilidade do desenvolvimento da em-

patia estar ao alcance de todos; a escolha das palavras pela perspectiva do assistido; a fala asserti-

va tarística; a comunicação não verbal assistencial; a heteroabordagem consciencioterápica; a he-

teroabordagem conscienciométrica; a compreensão quanto ao limite do assistido; a inspiração as-

sistencial; o risco calculado em apresentar novas verpons ao assistido; a qualificação da tares; as 

amizades interassistenciais evolutivas; o convívio homeostático grupal; a maior capacidade de li-

derança assistencial; a cosmovisão; a hipótese de a empatia levar ao altruísmo; os desafios assis-

tenciais oferecidos pela qualificação da capacidade empática do assistente; a oportunidade evolu-

tiva; o Universalismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paragenética 

propulsora da empatia; a assimilação simpática; a habilidade de experimentar reações emocionais 

e energéticas por meio da compreensão das experiências alheias; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal;  a leitura energética; a ampliação do rapport interassistencial com o amparo extra-

físico; as companhias extrafísicas das conscins assistidas sendo beneficiadas pelo processo empá-

tico; a iscagem lúcida; a exteriorização intencional de energias terapêuticas; a desassim necessá-

ria; o desbloqueio do laringochacra; a empatia extrafísica; a ampliação dos atendimentos na tene-

pes; as energias fraternas; o desenvolvimento da psicosfera empática; a telepatia; o aprimoramen-

to parapsíquico interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo acoplamento áurico–empatia; o sinergismo competên-

cias interassistenciais–competências parapsíquicas; o sinergismo intencionalidade assistencial– 

–inspiração amparadora; o sinergismo postura empática–heteroperdoamento. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio de ninguém evoluir sozi-

nho; o princípio da megafraternidade; o princípio de convivialidade sadia; o princípio de o me-

nos doente assistir o mais doente; o princípio da reciprocidade consciencial; o princípio cosmoé-

tico de estar disponível interassistencialmente 24 horas; o princípio de a afinidade grupocármica 

contribuir para a capacidade empática intraconsciencial; o princípio de acontecer o melhor para 

todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do assistente e do assistido qualifi-

cando a interrelação. 

Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica pessoal contribuindo para o potencial em-

pático da consciência; a teoria e prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica da comunicação não violenta; a técnica da escuta ativa; a técnica 

do não julgar; a técnica do heteroperdoamento; a empatia enquanto técnica propulsora do pro-

cesso interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autossina-

leticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscien-

ciológico da Assistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicolo-

gia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Co-

légio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da 

Interassistenciologia. 
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Efeitologia: o efeito da afinidade energética potencializando a empatia; o efeito reciclo-

gênico da empatia; o efeito transformador da empatia interassistencial nas relações interconsci-

enciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses altruísticas propiciadas pelo processo empático;  

a aquisição de neossinapses pelo cotejo entre a heterexperiência e a autexperiência; as recins 

evolutivas resultantes das neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo oportunidade-qualificação assistencial; o ciclo multiexistencial gru-

pocármico; a importância do ciclo assim-desassim aplicado na empatia interassistencial. 

Enumerologia: a empatia altruísta; a empatia tarística; a empatia cognitiva; a empatia 

traforista; a empatia grupocármica; a empatia evolutiva; a empatia holopensênica. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio intropatia–dupla evoluti-

va (DE); o binômio domínio energético–impacto assistencial; o binômio empatia-telepatia; o bi-

nômio limite do assistido–limite do assistente; o binômio compreensão-aprendizado; o binômio 

empatia-assertividade; o binômio escuta multidimensional–fala multidimensional. 

Interaciologia: a interação entre labcons; as interações interconscienciais enquanto 

oportunidades de aprendizado; a interação compaixão psicossomática–empatia mentalsomática; 

a interação empática interassistencial assistente-assistido. 

Crescendologia: o crescendo refinamento pensênico–compreensão–interassistência. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-compreensão-flexibilidade; o trinômio 

carisma–empatia–força presencial; o trinômio acolhimento-abertismo-respeito; o trinômio per-

dão-gratidão-generosidade; o trinômio megafoco-interação-percepção; o trinômio paciência-es-

cuta-fraternidade; o trinômio paragenética-afinidade-inseparabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio crença-julgamento-entropia-egoísmo; o polinômio abertis-

mo-universalismo-cosmovisão-altruísmo. 

Antagonismologia: o antagonismo antipatia imediata / apreço à primeira vista; o anta-

gonismo julgamento / compreensão. 

Paradoxologia: o paradoxo de a assistência pautada no ditado popular “fazer aos ou-

tros o desejado para si próprio” nem sempre atender às reais necessidades do assistido. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da interdependência consciencial; a lei da evolução 

grupal; as leis básicas da evolução; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade gru-

pocármica; a lei da atração entre afins. 

Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a neofilia; a conviviofilia; 

a ortopensenofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a comunicofobia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout pela ausência da desassim; a síndrome da aprio-

rismose induzindo ao erro nas interrelações conscienciais; a síndrome do super-herói comprome-

tendo a interassistência. 

Maniologia: a evitação da mania de estipular o melhor para o outro. 

Mitologia: os mitos envolvendo a assistência. 

Holotecologia: a assistencioteca; a ortopensenoteca; a cognoteca; a grupocarmoteca;  

a comunicoteca; a convivioteca; a paradireitoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Conscienciometria;  

a Conviviologia; a Comunicologia; a Parassociologia; a Holocarmologia; Parapercepciologia;  

a Intencionologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Reeducaciologia; a Holomaturologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin compreen-

siva intencionada cosmoeticamente; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9501 

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proe-

xista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o re-

ciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; 

o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; 

o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proe-

xista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisado-

ra; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens empathicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens accouplementator; o Homo sapiens comprehensivus; o Homo sapiens fraternus; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapi-

ens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: empatia interassistencial básica = aquela propulsora de interrelações gru-

pocármicas sadias; empatia interassistencial avançada = aquela somada à capacidade de cosmovi-

são presente nas relações interassistenciais policármicas. 

 

Culturologia: a cultura do respeito ao livre arbítrio; a cultura do otimismo racional;  

a cultura da Conviviologia Evolutiva; a cultura da assistência pautada nas necessidades do assis-

tido. 

 

Curiosologia. Eis duas curiosidades relacionadas ao tema da empatia, categorizadas em 

duas áreas, relacionadas em ordem alfabética: 

1.  Ginossomatologia. Em diversas pesquisas, as mulheres recebem pontuações maiores 

quando comparadas aos homens, ao interpretar estados mentais de outros a partir das expressões 

faciais, tendendo a ser mais rápidas ao decifrar emoções e perceber a dor alheia. 

2.  Neurociência. A atuação dos neurônios-espelho contribui para interpretação de ações 

e expressões corporais alheias, possibilitando a experimentação das emoções, sentimentos e pen-

samentos. Explicam o contágio das emoções quando, por exemplo, rimos ao ver outra consciência 

rindo. 

 

Caracterologia. No contexto da Holossomatologia, a vivência da empatia interassisten-

cial pode reverberar em qualquer dos 4 veículos de manifestação, na ordem decrescente de sutili-

zação: 

1.  Mentalsomática: compreensão e perspectiva das outras consciências. 

2.  Psicossomática: experimentação das emoções alheias. 

3.  Energossomática: leitura energética. 

4.  Somática: repercussões físicas. 

 

Obstáculos. Sob a ótica da Experimentologia, eis 6 condições dificultadoras ao compor-

tamento empático, listadas em ordem alfabética: 

1.  Autestigmas. As deficiências comportamentais, as adversidades vivenciadas e as in-

terprisões estabelecidas nas vidas pregressas. 

2.  Egocentrismo. A obtenção de ganhos pessoais, e não assistenciais, deixando de lado 

os principios básicos da Conscienciologia. 
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3.  Negligência. A desatenção no trato social cotidiano, pela falta de tempo ou simples-

mente pelo desprezo à Conviviologia. 

4.  Preconceito. A restrição de entendimento e ausência de rapport oriundos de pré-jul-

gamentos, intolerância, discriminação, crendices e monoideísmo. 

5.  Prepotência. A autoconfiança exacerbada do assistente coloca-o em pseudopatamar 

acima do assistido, atuando com arrogância e prepotência. 

6.  Vaidade. A intenção disfuncional de apenas querer atender e agradar ao outro, sem 

levar em conta a Cosmoética, abrindo mão da autenticidade pela vaidade. 

 

Propulsores. Para as consciências interessadas na ampliação da heterocompreensão e no 

desenvolvimento da empatia interassistencial como inteligência multidimensional evolutiva, eis, 

em ordem alfabética, 14 condições facilitadoras: 

01.  Acoplamento. Investir na qualificação energossomática, visando estabelecer psicos-

fera acolhedora e propícia aos acoplamentos energéticos inerentes às interações. 

02.  Adaptação. Predispor-se a moldar-se, quando necessário, em prol das necessidades 

do assistido, incluindo transfiguração, postura corporal, olhar, adaptação de cenários e vocabu-

lário. 

03.  Atenção. Abstrair-se de estímulos dispersivos, com atenção plena para ampliar as 

percepções e parapercepções durante as interações. 

04.  Comunicabilidade. Conhecer e praticar técnicas de comunicação verbal e não ver-

bal adaptando-as à realidade intraconsciencial do assistido. 

05.  Correlação. Identificar aspectos conscienciais diferentes dos próprios e aspectos em 

comum, visando desafiar preconceitos e estabelecer pontes interconscienciais. 

06.  Curiosidade. Estimular o interesse cotidiano pelas histórias multimilenares das 

consciências à volta, não necessariamente ligadas ao grupocarma mais próximo. 

07.  Erudição. Aprender sobre História e culturas diversas, buscando ampliar o entendi-

mento quanto aos diferentes mecanismos de funcionamento da Socin. 

08.  Escuta. Prover espaço para os outros se expressarem mantendo a escuta ativa na 

captação do conteúdo contido do discurso falado e do transmitido além das palavras. 

09.  Experiência. Trocar de papel, mesmo em exercício imaginativo, ampliando a com-

preensão das experiências vividas por determinada consciência. 

10.  Infância saudável. Primar pelo cultivo da empatia desde o início da vida. Por ser 

desenvolvida desde as primeiras interrelações, quanto maior o vínculo do infante com o responsá-

vel, maiores as chances de tornar-se adulto empático. 

11.  Ortopensenidade. Empregar esforços na Higiene Consciencial, buscando manter  

a qualidade pensênica necessária às relações sadias. 

12.  Responsividade. Manter-se responsivo durante as interações, demonstrando interes-

se e compreensão quanto ao conteúdo transmitido, por intermédio da emissão de gestos, vocaliza-

ções e parafraseamento. 

13.  Traforismo. Identificar e entender os trafores, trafares e trafais alheios, consideran-

do a visão traforista quanto às qualidades já adquiridas. 

14.  Transparência. Revelar-se por inteiro, com despojamento e sem máscaras, refor-

çando o estabelecimento do vínculo com o assistido. O rapport na interassistência é canal de mão 

dupla. 

 

Benefícios. Segundo a Reciclologia, eis, na ordem alfabética, 5 proveitos cotidianos pas-

síveis de serem observados na conscin capaz de vivenciar a empatia interassistencial: 

1.  Autopesquisa. A reciclagem continuada ao modo de alavanca para o desenvolvimen-

to intraconsciencial. 

2.  Duplismo. A intercooperação evolutiva da dupla evolutiva (DE), com profunda liga-

ção observada entre os componentes. 

3.  Grupalidade. O fraternismo no convívio com o grupocarma pode ser observado des-

de cedo, por exemplo, nas crianças empáticas e a ausência de bullying. 
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4.  Liderança. Os melhores resultados nas equipes lideradas por pessoas empáticas, por 

exemplo, maiores indicadores de satisfação e menores índices de absenteísmos. 

5.  Neoperspectivas. As múltiplas interações interassistenciais enquanto fulcro de am-

pliação de conhecimentos e novas óticas para compreensão do modus operandi do Cosmos. 

 

Potencialização. Quanto maior a capacidade empática interassistencial, mais ampla será 

a assistência. Quanto maior a diversidade dos grupos de consciências assistidas, maior a oportuni-

dade de qualificação e aprendizado universalista. Quanto maior a qualificação e Universalismo, 

maiores serão os desafios assistenciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a empatia interassistencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Binômio  empatia-assertividade:  Conviviologia;  Homeostático. 

03.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Convívio  com  amparador:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Empatia  traforista:  Holocarmologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Intraconsciencialidade  parajurídica:  Paradireitologia;  Homeostático. 

10.  Limite  do  assistido:  Paradireitologia;  Neutro. 

11.  Oportunidade  de  melhoria:  Reciclologia;  Homeostático. 

12.  Otimismo  racional:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

O  SENSO  DE  INTERCOMPREENSÃO  POTENCIALIZA  A  VI-
VÊNCIA  TEÁTICA  DA  EMPATIA  INTERASSISTENCIAL,  ELE-
VANDO  O  PATAMAR  DAS  INTERRELAÇÕES  FRATERNAS 
E  ACELERANDO  A  AUTEVOLUÇÃO  INTRACONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia teaticamente a empatia interassistencial 

nas interrelações? Na escala de 1 a 5, em qual grau? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Greater Good in Action; O que é Empatia? (Empathy: Science-based Practices for a Meaningful Life); Ar-
tigo; vídeos.; Berkley; EUA: disponível em: <http://greatergood.berkeley.edu/topic/empathy/definition>; acesso em: 

23.05.17. 

2.   Krznaric, Roman; Seis Hábitos de Pessoas Altamente Empáticas (Six Habits of Highly Empathic People: 
Greater Good in Action); Science-based Practices for a Meaningful Life; Artigo; 6 ilus; vídeos; Berkley, EUA: disponível 

em: <http://greatergood.berkeley.edu/article/item/six_habits_of_highly_empathic_people1>; acesso em: 23.05.17. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Krznaric, Roman; O Poder da Empatia: A Arte de se Colocar no Lugar do Outro para Transformar  

o Mundo (Empathy: A Handbook for Revolution); trad. Maria Luiza X. de A. Borges; 267 p.; 2 seções; 8 caps.; 295 enus.; 

184 refs.; 20 ilus.; 23 x 16 cm; enc.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 2015; página 15. 
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2.  Pinker, Susan; O Paradoxo Sexual: Hormônios, Genes e Carreira (The Sexual Paradox); trad. Eduardo 

Rieche; 402 p.; 10 caps.; 458 enus.; 432 refs.; 23 x 16 cm; enc.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 121 a 160. 

3.  Rizzolatti, Giacomo; & Craighero, Laila; The Mirror-Neuro System; Artigo; Review of Neuroscience; Re-
vista; Anuário;Vol. 27; 113 refs.; 4 ilus.; Universidade do Colorado; EUA; 2004; páginas 169 a 196. 

4.  Vieira, Waldo;   xico de O  open     ; 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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associa  o  nternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 57 

e 578. 
5.  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 Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; página 45. 

 

R. A. L. 
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E M P A T I A    RE C E P T I V A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A empatia receptiva é a capacidade interassistencial da conscin, homem ou 

mulher, de recepcionar, receber e atender com gentileza, simpatia, polidez, amabilidade e bom- 

-tom às demandas conscienciais locais ou distantes, vivenciando a teática do trinômio acolhimen-

to-orientação-encaminhamento. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra empatia vem do idioma Inglês, empathy, traduzida do idioma 

Alemão, einfühlung, e esta do idioma Grego, empátheia, “paixão”. Surgiu no Século XX. O vocá-

bulo receptivo procede do idioma Latim, recipere, “entrar na posse de; recuperar; retomar; rece-

ber”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Extroversão acolhedora. 02.  Força presencial receptiva. 03.  Sim-

patia atratora. 04.  Empatia traforista. 05.  Identificação acolhedora. 06.  Índole assistencial.  

07.  Disponibilidade acolhedora. 08.  Natureza empática. 09.  Abertismo convivial. 10.  Amabili-

dade social. 

Neologia. As 3 expressões compostas empatia receptiva básica, empatia receptiva téc-

nica e empatia receptiva avançada são neologismos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Introversão convivial. 2.  Aversão interpessoal; repulsão interconsci-

encial. 3.  Empatia anticosmoética; manipulação consciencial. 4.  Antipatia. 5.  Relutância interas-

sistencial. 6.  Misantropia. 

Estrangeirismologia: o telemarketing tarístico; o timing interassistencial; o welcome 

empático; o feedback interassistencial; o link interconsciencial a partir do trafor; o upgrade da 

consciencialidade; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intercomunicabilidade assistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os harmono-

pensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taqui-

pensenidade; a atenção à modificação da autopensenidade. 

 

Fatologia: a empatia receptiva; o posicionamento pessoal; a reflexão; a autorganização; 

a resolução imediata; a racionalidade; a mediação entre colegas; o trafor enquanto rapport inter-

consciencial; o enriquecimento do vocabulário em consequência dos diálogos; as interações cul-

turais; a oportunidade de aprender outros idiomas; a Higiene Consciencial; o cuidado com a aparên-

cia pessoal; a sintonia com os amparadores; os insights recebidos; o abertismo às críticas recebi-

das; o respeito às diferenças; a convivência social; a cooperatividade; a desinibição; a criatividade 

na resolução de problemas; a oportunidade evolutiva; o desenvolvimento de habilidades interpes-

soais; a inclusão social no campus cognopolitano; o setor institucional “Recepção” enquanto pal-

co intrafísico; a troca de experiências; a autovigilância emocional; a ponderação silenciosa; o pla-

nejamento de tarefas visando aumentar a disponibilidade assistencial; a interlocução diplomática. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de conduta 

básica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as companhias extrafísicas da conscin visi-

tante; a leitura energética; o desassédio; a desassim; a atuação pontual do amparo de função; a isca-

gem inconsciente; a iscagem lúcida; a exteriorização intencional de energias pacificadoras; a Pa-

radiplomacia aplicada aos paravisitantes. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo empatia-afeição-compreensão; o sinergismo empatia-li-

derança; o sinergismo das energias cordiais entre os voluntários recepcionistas; o sinergismo si-

lêncio-autorreflexão-inspiração; o sinergismo acolhimento–amparo de função; o sinergismo 

atenção-educação-paciência. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da adaptabilidade; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio 

da afinidade; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da intercooperação; o princípio de 

o menos doente assistir ao mais doente; o princípio do “na dúvida, assista”; o princípio da 

igualdade de direitos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a aplicação prática do código da 

megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teática da amizade; a teoria  

e a prática da interassistencialidade; a teoria dos limites interassistenciais. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica do autodidatismo; a técnica da conscien-

ciofilia; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da desassimilação simpática 

(desassim) das energias conscienciais; a técnica da retribuição pessoal; a técnica de se viver em 

grupo; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da autorganização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório consciencioló-

gico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio 

Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da 

Energossomatologia. 

Efeitologia: o efeito do sorriso acolhedor; o efeito da empatia receptiva favorecendo  

a sintonia com a equipex. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo acolhimento assistencial intra e extra-

físico; as neossinapses derivadas do autocompromisso multidimensional. 

Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução; o ciclo da recomposi-

ção evolutiva interassistencial; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo da reeducação e qualificação 

interassistencial. 

Enumerologia: o ato de contatar; o ato de acolher; o ato de sondar; o ato de direcionar; 

o ato de hospedar; o ato de acompanhar; o ato de esclarecer. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assim-desassim; o binô-

mio informação-esclarecimento. 

Interaciologia: a interação desinibição–criatividade–convivialidade empática; a intera-

ção abordador-abordado; a interação ponto final–neodescortino assistencial; a interação auto-

desassédio-heterodesassédio; a interação otimização dos meios–qualificação dos fins; a intera-

ção intercompreensão-interassistencialidade; a interação amparador de função–amparando;  

a interação patológica irresponsabilidade-indisponibilidade. 

Crescendologia: o crescendo disponibilidade pessoal–atenção ao interlocutor–assimi-

lação simpática–encaminhamento adequado. 

Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio do acolhimento olhos atentos–ou-

vidos disponíveis–braços abertos; o trinômio eu-você-nós; o trinômio energia-simpatia-alegria. 

Polinomiologia: o polinômio sorriso acolhedor–apresentação pessoal–profissionalis-

mo–boa impressão inicial; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; as interrelações embasadas no 

polinômio solidariedade-honestidade-seriedade-confiabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo assuntos particulares / assuntos de trabalho; o anta-

gonismo coragem / insegurança; o antagonismo atração / repulsão; o antagonismo exigências 
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/ concessões; o antagonismo resolução / postergação; o antagonismo positividade / queixume; 

o antagonismo bom humor / mau humor; o antagonismo boa memória / branco mental. 

Paradoxologia: o paradoxo do bom atendimento frente a energias antagônicas decor-

rente da empatia receptiva. 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;  

a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; as leis da convivialidade evolutiva; a lei do maior esforço 

pessoal; a lei da interassistencialidade consciencial; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a conviviofilia; a traforofilia; a neofilia; a energofilia; a teaticofilia; a adapta-

ciofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a comunicoteca; a energeticoteca; a so-

ciologicoteca; a analiticoteca; a traforoteca; a parapsicoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Conscienciocentrolo-

gia; a Sociologia; a Conviviologia; a Temperamentologia; a Organizaciologia; a Rotinologia;  

a Coerenciologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin extrovertida; a conscin-solução; a isca humana inconsciente; a is-

ca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o guia turístico; o apresentador de televisão; o médico; o odontólogo;  

o professor; o recepcionista; o secretário; o vendedor; o voluntário; o cognopolita; o conscienciô-

metra; o consciencioterapeuta; o epicon lúcido; o inversor existencial; o reciclante existencial;  

o amparador intrafísico; o tenepessista. 

 

Femininologia: a guia turística; a apresentadora de televisão; a médica; a odontóloga;  

a professora; a recepcionista; a secretária; a vendedora; a voluntária; a cognopolita; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a epicon lúcida; a inversora existencial; a reciclante existencial;  

a amparadora intrafísica; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens argu-

mentator; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens amicus;  

o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens compromissus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: empatia receptiva básica = o ato de atender de modo cortês os colegas de 

trabalho; empatia receptiva técnica = o ato de atender e orientar as conscins visitantes; empatia 

receptiva avançada = o ato de atender lucidamente os acompanhantes extrafísicos das conscins 

recém-chegadas. 

 

Culturologia: a cultura do bom humor; a cultura da Assistenciologia; a cultura da Re-

educaciologia; a cultura da Conviviologia evolutiva. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 20 exemplos de equipes atuantes no Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC), na Cognópolis Foz, as quais desenvolvem a empatia 

receptiva, em função do contato com alunos e visitantes: 

01.  Equipe ambiental. 

02.  Equipe AVA (Apoio a Voluntários e Alunos). 

03.  Equipe de compras. 

04.  Equipe de coordenadoria e atendimento aos laboratórios conscienciológicos de 

autopesquisa. 
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05.  Equipe de coordenadoria e mantenedoria da Holoteca. 

06.  Equipe de coordenadoria e mantenedoria do Holociclo. 

07.  Equipe de coordenadoria e monitoria das Dinâmicas Parapsíquicas. 

08.  Equipe de coordenadoria e monitoria de cursos. 

09.  Equipe de divulgação. 

10.  Equipe de eventos. 

11.  Equipe de gestão do voluntariado. 

12.  Equipe de infraestrutura. 

13.  Equipe de limpeza, higienização e manutenção. 

14.  Equipe de segurança. 

15.  Equipe de telemarketing. 

16.  Equipe de vendas. 

17.  Equipe financeira. 

18.  Equipe receptiva. 

19.  Equipes docentes. 

20.  Equipes terceirizadas (restaurante, livraria e cafeteria). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a empatia receptiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Empatia  traforista:  Holocarmologia;  Homeostático. 

11.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  EMPATIA  RECEPTIVA  ATUA  AO  MODO  DE  PONTE  AFE-
TIVA  PARA  A  TARES  QUANDO  APLICADA,  TEATICAMEN-
TE,  NO  CONVÍVIO  DIÁRIO  E  HARMONIOSO  COM  CONS-
CINS  E  CONSCIEXES,  COMPASSAGEIRAS  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia teaticamente a tares através do aco-

lhimento fraterno às consciências? Em escala de 1 a 5, qual nível de acolhimento emprega nas 

interlocuções e ações receptivas? 

 

L. O. 
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E M P A T I A    T R A F O R I S T A  
( H O L O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A empatia traforista é a capacidade ou faculdade de identificação, entrosa-

mento e compreensão existencial entre duas ou mais consciências, construída pelo possível so-

matório de experiências na convivialidade em múltiplas vidas humanas, consecutivas ou alterna-

das, a partir do reconhecimento de traços-força (trafores) mútuos, compondo holopensene cos-

moético afim. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O vocábulo empatia procede do idioma Inglês, empathy, traduzido do idio-

ma Alemão, Einfühlung, e este do idioma Grego, empátheia, “paixão”. Surgiu no Século XX.  

O termo traço provém do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; arrastar; mover 

dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair”. Apareceu no Século XVI.  

A palavra força vem do mesmo idioma Latim, fortia, de fortis, “forte; robusto; vigoroso; corpu-

lento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista 

deriva do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Afinidade interconsciencial traforista. 2.  Identificação mútua simpá-

tica traforista. 3.  Identificação interconsciencial harmônica. 4.  Heterocompreensão traforista.  

5.  Atração traforista. 6.  Reconhecimento traforista de outrem. 7.  Relacionamento traforista.  

8.  Assimilação simpática cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões empatia traforista, empatia traforista básica e empatia trafo-

rista avançada são neologismos técnicos da Holocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Incompatibilidade interconsciencial 2.  Identificação antipática.   

3.  Identificação mútua trafarista. 4.  Identificação interconsciencial desarmônica. 5.  Heterocom-

preensão trafarista. 6.  Atração trafarista. 7.  Reconhecimento trafarista de outrem. 8.  Relaciona-

mento trafarista. 9.  Assimilação antipática. 

Estrangeirismologia: o link interconsciencial a partir do trafor; o trafor enquanto rap-

port interconsciencial; o attachment traforista; a conscientia traforista; o Conviviarium; o know- 

-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Traforologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do traforismo; o holopensene grupal traforista;  

o holopensene acolhedor traforista; o holopensene institucional traforista; o holopensene traforista 

da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os pensenes traforistas; os 

pensenes empáticos; a pensenosfera sadia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a empatia traforista; a coexistência pacífica entre conscins devido aos trafores 

individuais; o convívio traforista homeostático grupal; a intercompreensão evolutiva quanto aos 

trafores; a capacidade empática traforista grupocármica; o bem-estar gerado pela empatia traforis-

ta; a teática da inteligência evolutiva (IE); o abertismo consciencial; o autodiscernimento avança-

do; a empatia intrafísica lúcida; a força presencial; o epicentrismo consciencial; as similitudes tra-

foristas; a sintonia interconsciencial traforista; a atração pelo melhor; a relação especular acele-

rando a consolidação dos trafores pessoais; a produtividade do grupo organizado a partir dos tra-

fores comuns; os desvios egoicos; a inveja; o ciúme; a atitude imatura da manifestação pelos tra-

fares; o traço pessoal faltante; o algo mais faltante à conscin; a lacuna no microuniverso cons-

ciencial; as singularidades traforistas; a compensação interconsciencial através dos megatrafores. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9510 

Parafatologia: a empatia traforista entre consciexes; a autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o acoplamento energético; o pa-

rapsiquismo lúcido; o fenômeno da telepatia; a paragenética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo empático traforista entre os compassageiros evolutivos. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva traforista; o princípio da afinidade in-

terconsciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da Traforologia; a teoria da atração dos afins; a teoria da comu-

nicação empática interconsciencial; a teoria da evolução consciencial; a teoria da força presen-

cial exemplarista; a teoria e a prática da assimilação simpática. 

Tecnologia: a técnica da abordagem interconsciencial com ênfase no trafor. 

Voluntariologia: o voluntariado evolutivo; a laborterapia do voluntariado interassis-

tencial; o voluntariado conscienciológico enquanto facilitador da teática da empatia traforista 

grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o labora-

tório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico 

da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico 

da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório cons-

cienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio 

Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupo-

carmologia. 

Efeitologia: os efeitos das afinidades traforistas reatualizadas; os efeitos evolutivos dos 

trafores afinizados; o efeito halo da interassistencialidade quando resgata os trafores; o efeito 

halo das manifestações traforísticas interconscienciais; o efeito da identificação do megatrafor; 

o efeito potencializador da empatia traforista no acoplamento energético; o efeito positivo, asser-

tivo e cosmoético na manifestação consciencial a partir da teática dos trafores; o efeito da em-

patia traforista abrindo caminho para a construção da megafraternidade. 

Enumerologia: a afinidade na empatia traforista (Seriexologia); a coparticipação na em-

patia traforista (Experimentologia); a interação na empatia traforista (Interaciologia); o magne-

tismo pessoal da empatia traforista (Comunicologia); a intimidade na empatia traforista (Convi-

viologia); a harmonia na empatia traforista (Harmoniologia); a interassistência na empatia trafo-

rista (Interassistenciologia). 

Binomiologia: o binômio empatia-simpatia; o binômio força presencial–empatia trafo-

rista; o binômio empatia traforista–sociabilidade; o binômio admiração-discordância; o binômio 

empatia-interassistencialidade; o binômio doação-recepção. 

Interaciologia: a interação entre trafores. 

Crescendologia: o crescendo empatia trafarista–empatia traforista. 

Trinomiologia: o trinômio intenção-empatia-trafor; o trinômio empatia traforista-inte-

rassistência-megafraternidade; o trinômio rapport–energias conscienciais–acoplamento áurico. 

Antagonismologia: o antagonismo simpatia / antipatia; o antagonismo trafores / trafa-

res; o antagonismo empatia traforista / pacto de mediocridade; o antagonismo abordagem trafa-

rista / abordagem traforista. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocra-

cia; a proexocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia; a democracia. 
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Legislogia: a lei do contágio; a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito; a lei da 

inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência consciencial; a lei da ação e reação;  

a lei da evolução consciencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a neofi-

lia; a traforofilia; a priorofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a assistencioteca; a atributoteca; a consciencioteca; a convivioteca; a tra-

foroteca; a cosmoeticoteca; a comunicoteca; a energoteca; a evolucioteca; a experimentoteca;  

a gregarioteca; a psicossomatoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Holocarmologia; a Experimentologia; a Traforologia; a Intermis-

siologia; a Desassediologia; a Duplologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Comunico-

logia; a Parapercepciologia; a Despertologia; a Holodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Te-

aticologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin traforista; a conscin empática; a conscin lúcida; as companhias 

evolutivas; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o amparador extrafísico; o conscienciômetra; o conscienciólogo; o epicon lúcido; 

o tenepessista; o tenepessólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o exemplaris-

ta; o pesquisador; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tertuliano; o teletertuliano;  

o completista existencial; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário traforista; o voluntário líder. 

 

Femininologia: a intermissivista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparado-

ra intrafísica; a amparadora extrafísica; a conscienciômetra; a consciencióloga; a epicon lúcida;  

a tenepessista; a tenepessóloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; 

a pesquisadora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a tertuliana; a teletertuliana;  

a completista existencial; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária traforista; a voluntária líder. 

 

Hominologia: o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens amicus; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens frater-

nus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens megatraforis-

ticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: empatia traforista básica = a empatia traforista aplicada na formação da 

dupla evolutiva; empatia traforista avançada = a empatia traforista aplicada entre amparador e as-

sistente na tarefa energética assistencial pessoal diária (tenepes). 

 

Culturologia: a cultura interassistencial; a cultura do exemplarismo cosmoético. 

 

VI.  Acabativa 
 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a empatia traforista, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

03. Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 
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04. Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

05. Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

06. Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

07. Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08. Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09. Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10. Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

11. Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

12. Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13. Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14. Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15. Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

O  APRENDIZADO  ADQUIRIDO  COM  A  AUTOVIVÊNCIA  

CONSCIENTE  DA  EMPATIA  TRAFORISTA  APROFUNDA  RE-
LACIONAMENTOS,  POTENCIALIZA  A  COMPREENSÃO  MÚ-
TUA  E  AMPLIA  A  HARMONIZAÇÃO  INTERCONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta satisfatória lucidez quanto à própria 

capacidade de promover empatia traforista? Em quais situações? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; pref. Flávia Guzzi; revisores Ana Flávia Maga-

lhães; Cathia Caporali; Cesar Cordioli; Cristiane Ferraro; Dulce Daou; Erotides Louly; Flávio Buononato; Gisélle Razera; 
Julio Almeida; & Rosemere Victoriano; 346 p.; 1 cronologia; 22 E-mails; 10 endereços; 223 enus.; 10 filmografias; 1 fo-

to; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; 
Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 257. 

 

R. O. 
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E M P E N H O    P R O E X O L Í N E O  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O empenho proexolíneo é a técnica de autoimunização realizada pela cons-

cin lúcida perante às perturbações externas provenientes de pessoas e situações, inerentes à vida 

humana e alheias à própria vontade, objetivando anular ou minimizar os abalos no equilíbrio ínti-

mo e na linearidade da consecução das tarefas diuturnas da proéxis em andamento. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra empenhar deriva do idioma Latim Tardio, impingnare, de pignus, 

“penhor; objeto penhorado”. Surgiu no Século XV. O vocábulo programação procede do idioma 

Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, 

“ordem do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Apare-

ceu no Século XX. O termo existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “exis-

tencial”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição líneo vem do mesmo idioma Latim, 

linea, “linha”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Esforço proexolíneo. 2.  Afinco proexolíneo. 3.  Retilinearidade na 

consecução da proéxis. 4.  Continuísmo proéxico. 5.  Labor pró-superação de gargalo evolutivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo empenho: 

autempenho; empenha; empenhabilidade; empenhada; empenhado; empenhador; empenhadora; 

empenhamento; empenhar; empenhável; empenhoca; empenhorar; empenhoso; heterempenho; 

megaempenho; miniempenho. 

Neologia. As 3 expressões compostas empenho proexolíneo, empenho proexolíneo inter-

mitente e empenho proexolíneo ininterrupto são neologismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Desleixo proéxico. 2.  Desvio na proéxis. 3.  Desistência da próexis. 

4.  Inércia quanto à retomada da proéxis. 5.  Esquiva às responsabilidades evolutivas. 

Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; a selfperformance proéxica perseveran-

te; a evitação do workaholism; a atenção ao timing de saída e de retorno à rotina sem desfalques 

na assistência; a disposição em manter o link com a equipex amparadora. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorresponsabilidades multidimensionais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodeterminação evolutiva; os proexopense-

nes; a proexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a au-

topensenização focada na interassistencialidade; o corte dos bagulhos autopensênicos; o predomí-

nio da autopensenidade no pen; o holopensene pró-reequilíbrio emocional; o holopensene pró-ex-

pansão pensênica; o holopensene pró-racionalidade cosmoética; o holopensene pró-autodesassé-

dio; o holopensene pró-amparadores reverberando assistencialmente nos circunstantes; o holo-

pensene pró-proéxis instalado; o holopensene pró-autodesperticidade. 

 

Fatologia: o empenho proexolíneo; a autoimperturbabilidade realista; a autoblindagem 

aos pertúrbios antiproéxis; a defesa da faina da proéxis; as situações intrafísicas perturbadoras 

ineludíveis; a automotivação imune às vicissitudes; as quebras evitáveis no labor proexológico;  

o ônus do não; a delegação de responsabilidades; as quebras inevitáveis no labor proexológico;  

a extrapauta inexorável; as autorresponsabilidades indescartáveis; a demanda externa irrecusável; 

as enfermidades e os acidentes requerendo Cuidadologia Emergencial; as dessomas exigindo As-

sistenciologia Emergencial; o ato de não haver ninguém para passar a bola; o senso de dever 

grupocármico; a gratidão; o momento de priorizar a assistência direta; a saída temporária do foco 
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principal da proéxis mas sem perdê-lo de vista; a autovigilância para não ser levado no roldão das 

emocionalidades no entorno; as estratégias pessoais de não sucumbência aos comocionalismos;  

o estabelecimento de raias proxêmicas e cronêmicas nas ações de auxílio; a não criação de depen-

dências; o desafio de levar tudo de eito; o ideal profilático de sistematizar as tarefas pessoais per-

mitindo a atuação a distância; a tenda mentalsomática itinerante por tempo determinado até a nor-

malização das atividades; o restabelecimento holossomático pós-crise por meio da dedicação ao 

trabalho; os esforços rumo à autodesperticidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os paradeveres as-

sumidos no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o ato de cumprir os compromissos intrafísi-

cos mantendo a visão multidimensional das realidades; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal dando indícios para as autodecisões cruciais; as carências de assistência multidimensional 

onipresentes; o senso de parafiliação tranquilizando sobre o suporte extrafísico; o papel da tene-

pes nas acabativas interassistenciais; as tentativas de coerção pelos assediadores extrafísicos sen-

do o preço dos trabalhos assistenciais efetivos; a postura de não sucumbência à assedialidade nas 

fases pré e pós-desassédio; a firmeza na retribuição do investimento da equipex amparadora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade firme–intenção sadia–inteligência prática; o si-

nergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo boa intenção–cosmovisão 

multidimensional–autodiscernimento evolutivo. 

Principiologia: o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio da 

evolução interassistencial; o princípio da economia de males; o princípio de não desistência do 

prioritário; o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-crise em patamar superior 

ao original; o princípio conscienciológico de objetivar o melhor para todas as consciências; 

 o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) demarcando a abrangên-

cia das atuações assistenciais. 

Teoriologia: a teoria do vínculo consciencial; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de manutenção da calma diante dos minipercalços preparando as 

reações pessoais perante os megapercalços; a técnica do sobrepairamento analítico aplicada à vi-

da diuturna preparando a postura mental em hora crítica; a técnica da omissuper; as Neotecnolo-

gias Comunicativas permitindo o teletrabalho em qualquer parte do planeta; as Paratecnologias 

Assistenciais prescindindo de tempo e local; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evo-

lutivo; a autocapacitação para o exercício futuro da técnica da taquirritmia megagescônica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito avalanche da situação adversa; os efeitos autequilibradores da 

anulação dos contágios psicológicos negativos; o efeito bumerangue das omissões deficitárias;  

o efeito bola de neve da procrastinação das obrigações pessoais; os efeitos revigorantes de se 

honrar os compromissos intermissivos. 

Ciclologia: os revéses usuais às etapas do ciclo etário humano; o ciclo alternante assis-

tente-assistido; o ciclo problema-solução; o ciclo arrumação-desarrumação-rearrumação; o ci-

clo apego-desapego; o ciclo assim-desassim; o ciclo desvio-retomada; a autoprodutividade retilí-

nea gabaritando para a entrada do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: o ato de aceitar a realidade; o ato de respirar fundo; o ato de assumir as 

responsabilidades; o ato de adaptar-se ao neocontexto; o ato de evitar intrafisicalizar-se; o ato de 

evitar autovitimizar-se; o ato de ir até o fim. O ato de manter-se firme com os amparadores extra-

físicos; o ato de não baixar a guarda às pressões assediadoras; o ato de cultivar o bom humor 

diante dos incômodos; o ato de primar pela objetividade nas deliberações; o ato de ser criativo 
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para encontrar soluções inusitadas; o ato de abrir-se às recins autossustentadoras; o ato de apro-

veitar as oportunidades assistenciais. 

Binomiologia: o binômio senso de dever–cessão de direitos; o binômio deveres-parade-

veres; o binômio resolução do solucionável–adaptação ao insolucionável; a readequação do bi-

nômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio ter força–fazer força; o tino quanto ao binômio 

quantidade-qualidade; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio recebimento-retri-

buição. 

Crescendologia: o crescendo assistencial tacon inicial–tares conclusiva; o crescendo 

discernir antes–auxiliar depois; o crescendo empenho proexolíneo fixado–compléxis. 

Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio da autequilibração autovigilância 

ininterrupta–autorganização efetiva–recomposição ágil; o trinômio reconhecer–rechaçar–neu-

tralizar as patointrusões; o descarte do trinômio emocionalismos–exaurimento energossomático– 

–obnubilação consciencial; a análise do trinômio causas-concausas-consequências; a atenção ao 

balanceamento dos pesos do trinômio egocarma-grupocarma-policarma; a autorrestauração por 

meio do trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: a precisão quanto à duração dos tempos do polinômio acolhimento– 

–orientação–encaminhamento–follow up; a proatividade quanto à deixa assistencial do polinômio 

pessoa certa–local adequado–companhia correta–momento oportuno–ação precisa–informação 

providencial. 

Antagonismologia: o antagonismo empenho proexolíneo / autovitimização. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão. 

Legislogia: a lei do maior esforço proexológico. 

Filiologia: a proexofilia; a assistenciofilia; a raciocinofilia; a laborfilia; a neofilia; a de-

safiofilia; a adaptaciofilia; a metodofilia; a reciclofilia. 

Holotecologia: a volicioteca; a proexoteca; a assistencioteca; a dessomatoteca; a psicos-

somatoteca; a parafenomenoteca; a sistematicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Priorologia; a Autovoliciologia; a Proe-

xologia; a Antivitimologia; a Interassistenciologia; a Cuidadologia; a Autorganizaciologia; a Pa-

rafenomenologia; a Epiconologia; a Autodespertologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin pré-desperta; o ser interassistencial; a isca hu-

mana lúcida; a conscin no leme da própria existência; a conscin trator e a conscin reboque;  

a conscin solução e a conscin problema; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o proexista; o proexólogo; o autodecisor; o tenepes-

sista; o epicon lúcido, o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o exemplarista; o du-

plista; o compassageiro evolutivo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a proexista; a proexóloga; a autodecisora; a tenepessis-

ta; a epicon lúcida; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a exemplarista; a duplista; 

a compassageira evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens compromissus; o Homo 

sapiens autodeterminator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens rationabilis; o Homo 

sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens intellegens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: empenho proexolíneo intermitente = o aplicado descontinuadamente pe-

lo proexista, homem ou mulher, entrecortado por períodos variáveis de esmorecimento derivados 

de surtos de autassédio; empenho proexolíneo ininterrupto = o aplicado continuadamente pelo 
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proexista, homem ou mulher, fundamentado na imperturbabilidade alcançada pela conquista da 

autodesperticidade. 

 

Culturologia: a cultura do maior empenho; a cultura da Proexologia. 

 

Quebra. No contexto da Intrafisicologia, as quebras no ritmo da consecução da proéxis 

podem ser divididas em 2 tipos: 

1.  Total: o auge de situação problemática extrema, quando o espaço mental é integral-

mente requisitado para o encontro das soluções prementes. 

2.  Parcial: o período com a situação problemática controlada, quando a autorganização 

permite a abertura de clarões mentais para a revinculação com as atividades da proéxis. 

 

Empenho. Sob a ótica da Voliciologia, eis 4 empenhos capazes de auxiliar no alcance do 

continuísmo proexológico satisfatório durante os períodos existenciais críticos, listados em ordem 

funcional: 

1.  Autodomínio  pela  racionalidade: o empenho pela minimização dos emocionalis-

mos através da racionalidade; o autoposicionamento de manter o autocontrole em face ao descon-

trole sobre as ocorrências ao derredor; o atilamento na preservação da lucidez; a conscientização 

sobre o autodesequilíbrio poder piorar ainda mais a própria condição e a dos demais; o foco nos 

atos profiláticos para evitar o agravamento do problema; a quebra da cadeia de acidentes de per-

curso. 

2.  Cosmovisão  multidimensional: o empenho pelo alcance da cosmovisão multidi-

mensional possível; o autoposicionamento de manter a neomundividência conscienciológica;  

o atilamento quanto aos bastidores extrafísicos do contexto conturbado; a conscientização quanto 

às repercussões extrafísicas dos atos pessoais; o foco na interação com amparadores extrafísicos 

na busca por soluções multidimensionais; os procedimentos energéticos e desassediadores passí-

veis de melhorar os holopensenes envolvidos. 

3.  Determinação  no  megafoco  evolutivo: o empenho pela manutenção do foco na in-

terassistencialidade; o autoposicionamento de manter atenção à proéxis e não nos tumultos ex-

ternos e internos; o atilamento quanto ao nível de interferência permitida nos rumos dos empreen-

dimentos pessoais; a conscientização quanto à relação custo-benefício das autodecisões; o foco na 

estipulação dos limites das concessões pessoais; o desvio calculado do foco laboral sem a perda 

do megafoco evolutivo. 

4.  Sustentação  do  labor  proexológico: o empenho pelo alcance da retilinealidade 

proexológica possível; o autoposicionamento de manter as atribuições viáveis; o atilamento quan-

to à manutenção do autequilíbrio suficiente para a práxis proexólogica; a conscientização quanto 

ao apoio decisivo dos compassageiros de jornada maxiproexológica; o foco nas estratégias de di-

minuição das perdas na autoprodutividade; a instalação provisória de infraestrutura para a auto-

produtividade remota. 

 

Terapeuticologia. A consecução parcial da empreitada proexológica, durante fases tem-

pestuosas da vida humana, pode trazer pelo menos estes 5 efeitos terapêuticos e / ou profiláticos, 

listados em ordem funcional: 

1.  Labor autorrelaxante: o momento do alívio das tensões na troca para bloco pensê-

nico hígido. 

2.  Labor automedicamentoso: o momento de reequilibração holossomática a partir da 

atuação prioritariamente mentalsomática. 

3.  Labor auto-higienizante: o momento de higienização dos holopensenes circundantes 

por meio da instalação de campo multidimensional propício à presença dos amparadores. 

4.  Labor autorrevigorante: o momento de revigoramento pela satisfação com a produ-

tividade mantida. 

5.  Labor autocondicionante: o momento de manutenção da máquina mentalsomática 

aquecida, mesmo funcionando em meia-força, favorecedora da conservação da autolucidez. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9517 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o empenho proexolíneo, 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.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

07.  Crise  pessoal:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Quebra  qualitativa:  Perdologia;  Nosográfico. 

 

O  EMPENHO  PROEXOLÍNEO  MANTÉM  O  INTERMISSIVISTA  

CIENTE,  EM  QUALQUER  CONTEXTO,  DO  PRÓPRIO  PAPEL  

MULTIDIMENSIONAL,  E  FIRMA  O  AFINCO  EM  SUSTENTAR  

A  INTERCONEXÃO  LABORAL  COM  A  PARAPRECEPTORIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue sustentar a linearidade dos resultados 

proexológicos? Em escala de 1 a 5, qual o nível da impulsão da vontade pessoal para a minimi-

zação dos pertúrbios antiproéxis? 

 

A. L. 
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E M P R E E N D E D O R    C O N S C I E N C I O C Ê N T R I C O  
( C O N S C I E N C I O C E N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O empreendedor conscienciocêntrico é a conscin large, homem ou mulher, 

sem vínculos empregatícios com o empreendimento, dedicada a aplicar a expertise e o patrimônio 

pessoal na condição de agente de mudanças na criação e / ou desenvolvimento de empresas, insti-

tuições ou agrupamentos conscienciocêntricos, em prol da reurbanização social e parassocial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo empreender procede do idioma Latim, imprehendo ou impraehen-

do, “tentar executar uma tarefa”. Surgiu no Século XVII. A palavra empreendimento apareceu no 

Século XIX. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composi-

ção cêntrico vem igualmente do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kêntron, “cen-

tro”. Surgiu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Agente de mudanças conscienciocêntrico. 02.  Realizador de em-

preendimentos conscienciocêntricos. 03.  Criador de instituições conscienciocêntricas; organiza-

dor de instituições conscienciocêntricas. 04.  Gestor conscienciocêntrico. 05.  Solucionador de 

empresas conscienciocêntricas. 06.  Empreendedor cosmoético de Instituições Conscienciológi-

cas. 07.  Condutor de empreendimentos inovadores. 08.  Implementador de empreendimentos 

conscienciocêntricos. 09.  Visionário conscienciocêntrico. 10.  Conscin empreendedora proexoló-

gica. 

Neologia. As 5 expressões compostas empreendedor conscienciocêntrico, empreendedor 

conscienciocêntrico na pré-adultidade (precoce), empreendedor conscienciocêntrico na maturi-

dade (executivo), empreendedor conscienciocêntrico na aposentadoria (tardio) e empreendedor 

conscienciocêntrico na pré-dessoma (pré-dessomático) são neologismos técnicos da Consciencio-

centrologia. 

Antonimologia: 01.  Empreendedor convencional; empreendedor vulgar. 02.  Empreen-

dedor capitalista; empreendedor eletronótico; empreendedor materialista. 03.  Empreendedor anti-

proexológico. 04.  Empreendedor humano ignorante quanto à proéxis. 05.  Empreendedor ego-

cêntrico; empreendedor infantil; empreendedor narcisista. 06.  Empreendedor vaidoso. 07.  Em-

preendedor automimético. 08.  Empreendedor amaurótico. 09.  Conscin assalariada. 10.  Conscin 

bilionária. 

Estrangeirismologia: a conscin large; a awareness empreendedora; o low profile; o ty-

coon cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Retribuiciologia Proexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento empreendedorístico; o holo-

pensene pessoal da Conscienciocentrologia; o holopensene pessoal da autossustentabilidade eco-

nômico-financeira; o holopensene institucional conscienciocêntrico; a autopensenização prospec-

tiva; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexo-

pensenes; a proexopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o materpensene pessoal interassistenci-

al; os lucidopensenes; a lucidopensenidade quanto ao empreendimento prioritário para o grupo  

evolutivo; a vivência de pensenizar grande; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a evitação 

do holopensene artístico; a evitação do holopensene competitivo; a resistência tranquila ao holo-

pensene capitalista selvagem da Socin Empreendedorística Patológica. 
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Fatologia: a proatividade do definidor de neoestratégias no âmbito da conscienciocentra-

gem; a criatividade aplicada ao empreendedorismo conscienciocêntrico; o autempenho prioritário; 

a força presencial necessária à consecução dos projetos conscienciológicos; o perfil audacioso nos 

empreendimentos; a taquirritmia da conscin empreendedora; a capacidade de tomar decisões arro-

jadas no âmbito coletivo e assumir a responsabilidade dos riscos; a autodeterminação empreende-

dora; a antidispersão empreendedorística; a priorização quanto às realizações; a sagacidade do 

empreendedor conscienciocêntrico para investir corretamente em negócio desaconselhado pelos 

mais experientes empresários convencionais; o ato de levar de eito a vida pessoal; a escolha da 

profissão; o meio de sobrevida; o palco existencial; a sustentabilidade econômico-financeira;  

a construção e manutenção do patrimônio pessoal; o atilamento quanto ao equilíbrio no balanço 

receitas-despesas pessoais; a prevenção da autorrendição às tentações endividantes; a acumulação 

de bens na condição de sustentabilidade proexológica; o limite da acumulabilidade; a vida confor-

tável sem excessos; a racionalização dos gastos; o racionamento lúcido, seletivo e cosmoético dos 

recursos pela conscin empreendedora; a austeridade existencial; a autolucidez; a autoconsciência 

da gratidão; o engajamento nos empreendimentos conscienciocêntricos na condição de retribuição 

dos aportes conquistados; a autodisponibilidade; a visão estratégica pessoal; a visão pessoal de 

longo prazo; a aplicação inteligente do autodiscernimento; a especulação heurística; a prospectiva 

inteligente; a descoberta da pérola negra; a visão de conjunto do empreendimento; os empreendi-

mentos interassistenciais; a cosmovisão empreendedorística; a conquista da megavisão empreen-

dedorística; o autorrevezamento empreendedorístico; as neoprioridades empreendedorísticas 

transcendentes; o planejamento estratégico baseado na acuidade para abstrair o megafoco do em-

preendimento prioritário; o empreendimento derivado da neoverpon; os preparativos para apron-

tar o megaempreendimento; o empreendimento exigindo renúncia; o preço do neoempreendimen-

to; o enfrentamento dos contrafluxos; o pedágio para os empreendimentos de sucesso; a crise de 

crescimento consciencial; o preço interpessoal doméstico, social, profissional e afetivo dos em-

preendimentos conscienciocentrológicos realizados; o momento de viragem existencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a potencialização das autodefesas energéticas; a sustentabilidade  

energética; os paraempreendimentos; a reurbex; as comunexes; as paramatrizes dos projetos intra 

e extrafísicos; o Pandeiro enquanto paraempreendimento avançado catalisador de futuros em-

preendedores conscienciocêntricos; as Centrais Extrafísicas; a autoconscientização multidimensi-

onal (AM); o autodiscernimento no contexto consciencial multidimensional; a identidade holobi-

ográfica; as inspirações para o neoempreendimento; o amparo extrafísico de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscienciocentrológico; o sinergismo bagagem da vida 

atual–bagagem de vidas pretéritas; o sinergismo bússola-relógio; o sinergismo aportes-retribui-

ção; o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo volição-intenção-realização;  

o sinergismo motivação-organização-ação; o sinergismo antecipar problemas–antecipar solu-

ções; o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade extrafísica; o sinergismo da vivência da 

sincronicidade dos fluxos cósmicos. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio evolutivo da acuidade nas autopriorizações; o princípio do “sa-

bendo usar n o vai faltar”; o princípio do ganha-ganha; o princípio da “ordem dos fatores alte-

rar o produto”; o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo desperdiçado;  

o princípio da autopesquisa empreendedorística. 

Codigologia: o código de conduta do empreendedor conscienciocêntrico; o código da 

ficha evolutiva pessoal (FEP); o código da retribuição proexológica pessoal; o código de priori-

dades pessoais (CPP); o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo os limites entre  

o imprescindível e o supérfluo; o CPC definindo a justa medida nas condutas e posses pessoais;  
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o CPC regrando os limites das concessões; o código de valores distorcido pela visão equivocada 

das exigências da vida humana. 

Teoriologia: a teoria da coerência em relação ao Curso Intermissivo (CI); a teoria da 

Retribuiciologia; a teoria da grupocarmalidade evolutiva; a teoria da inteligência evolutiva (IE); 

a teoria da Autorganizaciologia; a teoria da autossustentabilidade; a teoria da Interassistenciolo-

gia; a teoria do amparo funcional; a teoria das priorizações evolutivas conduzindo o empreende-

dorismo lúcido. 

Tecnologia: a técnica do pé-de-meia pessoal; a técnica da troca da celebrização pelo 

cumprimento da proéxis; a técnica da autodecisão proexológica; a técnica do omnicomedimento 

existencial; a técnica da concessão econômico-financeira; a técnica da estratégia assistencial 

empreendedorística; a técnica de levar tudo de eito; a técnica de mais 1 ano de vida na condução 

do empreendimento conscienciocêntrico; a técnica visionária do construa, faça, empreenda  

e “eles” vir o. 

Voluntariologia: o voluntariado empreendedor de ICs. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico do Curso Intermis-

sivo; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da tene-

pes; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológi-

co da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o labora-

tório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Co-

légio Invisível dos Assistentes das Reurbanizações Extrafísicas; o Colégio Invisível da Cosmovi-

siologia; o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia. 

Efeitologia: os efeitos interassistenciais, multidimensionais e grupocármicos do empre-

endedorismo conscienciocêntrico; o efeito halo do exemplarismo empreendedorístico pessoal;  

os efeitos, no grupocarma evolutivo, da antidispersão empreendedorística; os efeitos evolutivos 

da interassistencialidade prioritária do neoempreendimento; o efeito seriexológico do neoempre-

endimento; os efeitos dos desvios empreendedorísticos provocando a perda dos compassageiros 

evolutivos; os efeitos regressivos dos “negocinhos”; os efeitos danosos dos traumas e conflitos 

nos empreendimentos frustrados ou abortados. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo empreendedorismo consciencio-

cêntrico; as neossinapses necessárias para as reformulações constantes dos empreendimentos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o atilamento proexológico no ciclo 

recebimento-retribuição; o ciclo contínuo dos neoempreendimentos; a interassistencialidade no 

ciclo pré-empreendimento–empreendimento–pós-empreendimento; o ciclo empreendedor princí-

pio-meio-fim; o ciclo vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo vicioso hiperconsumismo- 

-dívidas-juros-workaholism; o ciclo iniciativa-acabativa. 

Enumerologia: a aura pré-empreendimento; o planejamento do empreendimento; o iní-

cio do empreendimento; a consecução do empreendimento; o término do empreendimento; os re-

sultados físicos do empreendimento; os resultados extrafísicos do empreendimento. O empreendi-

mento convencional; o empreendimento conscienciocêntrico; o empreendimento prioritário; o em-

preendimento inovador; o empreendimento assistencial; o empreendimento reurbanizador; o em-

preendimento multidimensional. 

Binomiologia: o binômio autatilamento–coragem empreendedorística; o binômio criati-

vidade–quebra de regras; o binômio conduta-padrão (pauta)–conduta-exceção (extrapauta);  

o binômio Economia-Cronologia; a automaturidade quanto ao binômio perdas-ganhos; o binômio  

abrir mão–sobrepairar; o binômio metas proexológicas–economias prioritárias; o binômio ina-

dimplência financeira–inadimplência empreendedorística; o binômio amparador emissor de in-

sights–amparando consecutor das neoideias. 

Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene; a interação equipin-equipex;  

a interação fatos-parafatos; a interação empreendedor conscienciocêntrico–amparador de fun-

ção; a interação altruísmo-neoempreendimento; a interação neoempreendimento-neointermissi-
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vistas; a interação neointermissivistas-neoprospectivas; a interação neoprospectivas–fluxo do 

Cosmos; a interação fluxo do Cosmos–fluxo do neoempreendimento. 

Crescendologia: o crescendo empreendedor artístico–empreendedor científico (técni-

co); o crescendo empreendedor taconístico–empreendedor tarístico; o crescendo intencionalida-

de egocêntrica–intencionalidade cosmoética; o crescendo gratidão-retribuição; o crescendo as-

sistido hoje–assistente amanhã; o crescendo amparador intrafísico–amparador extrafísico de 

função; o crescendo empreendedor convencional–mecenas conscienciocêntrico–empreendedor 

conscienciocêntrico–empreendedor multidimensional; o crescendo da confiança na orientação 

empreendedorística da equipe extrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio da decisão aqui-agora-já; o trinômio autodiscernimento- 

-autopriorização-automegafoco; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio 

plano A–plano B–plano C; o trinômio econômico receita-despesa-reserva; o trinômio autodispo-

nibilidade-oportunidade-realização; o trinômio abnegação-autorrenúncia-autossacrifício; o tri-

nômio capitalismo selvagem–ambição–competitividade; o trinômio inebriante poder-prestígio- 

-posição. 

Polinomiologia: o polinômio integridade-generosidade-solidariedade-confiabilidade;  

o polinômio boa intenção–boa vontade–discernimento–paciência; o polinômio empreendimento 

de curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; o polinômio empreendedor aquisi-

ção-consecução-distribuição-colheita; o polinômio estratégico flexibilidade-cosmovisão-Heurís-

tica-adaptabilidade-planejamento-consecução-resultados do neoempreendimento; o polinômio  

executivo princípios-valores-metas-prazos-prioridade; a evitação do polinômio egoísmo–avare-

za–cobiça–ganância–competição empreendedorística; o polinômio patológico desperdício de 

tempo–desperdício de trabalho–desperdício de material–desperdício de dinheiro–desperdício de 

energia do empreendedor inexperiente. 

Antagonismologia: o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonismo poupança / per-

dularismo; o antagonismo conscin large / conscin miserê; o antagonismo desapego / apego;  

o antagonismo calculismo cosmoético / calculismo anticosmóetico; o antagonismo cosmovisão 

maxiproexológica / monovisão empreendedorística intrafísica; o antagonismo esbanjamento 

consciencial / poupança existencial; o antagonismo problema / solução. 

Paradoxologia: o paradoxo coexistencial pessoa empreendedora–pessoa miserê;  

o paradoxo de pensar no dinheiro para não precisar agir pensando só em dinheiro; o paradoxo 

da mudança permanente do empreendimento; o empreendimento conscienciocêntrico paradoxal; 

o paradoxo da inventividade de ver o visto por todos–pensar o não pensado por ninguém. 

Politicologia: a proexocracia; a interassistenciocracia; a conscienciocracia; a lucidocra-

cia; a discernimentocracia; a voluntariocracia; a política econômica; as políticas empresariais. 

Legislogia: a lei da economia de bens na decisão empreendedorística; a lei da Econo-

mia de males na manutenção e acabativa do empreendimento; a lei de atração dos afins; a lei do 

retorno; a lei de causa e efeito; as leis da sincronicidade; a lei da inseparabilidade grupocár-

mica; a lei da interdependência consciencial; as leis da interassistencialidade; a derrogação das 

leis da Economia e dos planejamentos convencionais nos empreendimentos conscienciocêntricos. 

Filiologia: a conscienciocentrofilia; a empreendedorismofilia; a neofilia; a teaticofilia;  

a assistenciofilia; a decidofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: o medo de errar; a proexofobia; a sociofobia; a criticofobia; a economofo-

bia; a laborfobia; a raciocinofobia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da su-

bestimação consciencial; a síndrome do conflito de paradigmas; o combate à síndrome do ansio-

sismo; a profilaxia da síndrome do super-homem; os cuidados pessoais frente à síndrome do hi-

perconsumismo; a prevenção quanto à síndrome do milionário. 

Maniologia: o afastamento das tentações desviantes da megalomania; a eliminação da 

riscomania; a erradicação da mania de ser herói; a extinção da doxomania; a dissolução da nos-

tomania dos empreendimentos exitosos; a profilaxia da mania artística; a ruptura da egomania;  

o pé-de-meia peniomaníaco. 
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Mitologia: a evitação dos mitos empreendedorísticos baratrosféricos; o mito da inde-

pendência; a desconstrução do mito da perfeição; o mito da autoimagem empreendedorística;  

o mito da fórmula pronta para o empreendedorismo exitoso; a refutação do mito da economiza-

ção (viabilidade econômica) de todo empreendimento; o mito da sorte e do azar do empreendi-

mento; o mito do empreendedor conscienciocêntrico bem sucedido sem autabnegação; a Mega-

mitologia Empreendedorística Materialista. 

Holotecologia: a conscienciocentroteca; a interassistencioteca; a consciencioteca; a evo-

lucioteca; a discernimentoteca; a prioroteca; a proexoteca; a administroteca; a artisticoteca; a psi-

cossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Interassistenciologia; a Parapercepcio-

logia; a Evoluciologia; a Discernimentologia; a Priorologia; a Autoproexologia; a Maxiproexolo-

gia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência empreendedora; a consciência-locomotiva; a pessoa econo-

micamente large; a pessoa atacadista consciencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a personalidade forte; a conscin atacadista. 

 

Masculinologia: o empreendedor conscienciocêntrico; o abridor de caminho; o tocador 

de obra; o homem de ação; o planejador; o reurbanizador; o empreendedor; o gestor; o apoiante;  

o benfeitor; o patrocinador; o sustentador, o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o voluntário large; o epicon lúcido; o prospectivista; o homem de visão. 

 

Femininologia: a empreendedora conscienciocêntrica; a abridora de caminho; a tocado-

ra de obra; a mulher de ação; a planejadora; a reurbanizadora; a empreendedora; a gestora; a apoi-

ante; a benfeitora; a patrocinadora; a sustentadora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a voluntária large; a epicon lúcida; a prospectivista; a mulher de visão. 

 

Hominologia: o Homo sapiens imprehensor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

conscientialis; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens 

heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: empreendedor conscienciocêntrico na pré-adultidade (precoce) = o agen-

te de inovações conscienciológicas na fase de preparação da existência humana, antes dos 26 anos 

de idade; empreendedor conscienciocêntrico na maturidade (executivo) = o agente de inovações 

conscienciológicas na fase de plena consecução das atividades existenciais, geralmente na adul-

tidade e meia-idade; empreendedor conscienciocêntrico na aposentadoria (tardio) = o agente de 

inovações conscienciológicas na fase de libertação das obrigações funcionais remuneradas, geral-

mente na terceira e quarta idade; empreendedor conscienciocêntrico na pré-dessoma (pré-desso-

mático) = o agente de inovações conscienciológicas na fase posterior ao prognóstico sobre a des-

soma iminente, em qualquer fase existencial humana. 

 

Culturologia: a cultura pessoal da Autopriorologia; a cultura da Autoproexologia;  

a cultura do empreendedorismo interassistencial; a cultura da aceleração da História Pessoal;  

a cultura da superação da dispersividade empreendedorística; a cultura da evitação dos empre-

endimentos envolventes sedutores e tentadores; a cultura da autolibertação da submissão acrítica 

aos códigos do capitalismo selvagem; a evitação da cultura dos idiotismos econômico-finan- 

ceiros. 
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Evitações. Segundo a Conscienciocentrologia, eis, na ordem alfabética, 7 itens para  

a autopesquisa do empreendedor conscienciocêntrico na evitação de desvios e sucumbência a tra-

fares: 

1.  Autodesorganização: a vida desorganizada; a autovivência anárquica. 

2.  Autodispersão: a falta de continuísmo empreendedorístico; a perda do timing do em-

preendimento e dos compassageiros evolutivos; a indeterminação quanto aos empreendimentos. 

3.  Carência: a dependência econômico-financeira. 

4.  Despriorização: o condicionamento das prioridades do empreendimento às priorida-

des pessoais ou à carreira profissional. 

5.  Desviacionismo: a carreira profissional sendo a única meta existencial. 

6.  Egocentrismo: a ambição; as imaturidades; as excentricidades; os individualismos; 

as dissimulações; a ausência de consciencialidade grupal. 

7.  Proexofobia: a ignorância quanto à existência da Proexologia; o desperdício proexo-

lógico; a conscin incauta incapaz de valorizar e aplicar os recursos disponíveis e recebidos para  

a consecução da proéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o empreendedor conscienciocêntrico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

03.  Bamburriologia:  Proexologia;  Neutro. 

04.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Frugalidade  complexa:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Gescon  ectópica:  Proexologia;  Nosográfico. 

09.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

10.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

12.  Poupança  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Preço  do  ideal:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  do  hiperconsumismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tesaurização:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

IMPORTA,  AO  EMPREENDEDOR  CONSCIENCIOCÊNTRICO,  
TER  DISCERNIMENTO  PARA  EVITAR  EMPREENDIMENTOS  

ENVOLVENTES  E  INEBRIANTES  DA  SOCIN  PATOLÓGICA,  
APLICANDO  A  OMISSUPER  DO  “ISSO  NÃO  É  PARA  MIM”. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, deparou-se com oportunidades pessoais imperdí-

veis de consideráveis ganhos financeiros? Você sabe discernir o momento de aplicar o princípio 

da omissuper evitando desvios na autoproéxis empreendedorística? 

 

G. G. A. 
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E M P R E E N D E D O R I S M O    AU T O P R O E X O L Ó G I C O  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O empreendedorismo autoproexológico é a capacidade, habilidade e / ou 

competência de a conscin intermissivista, homem ou mulher, planejar e realizar projetos evoluti-

vos e inovadores condizentes com a programação existencial pessoal (proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo empreender procede do idioma Latim, imprehendo ou impraehen-

do, “tentar executar alguma tarefa”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo empreendimento apare-

ceu no Século XIX. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo programação vem do idioma Latim, programma, “publi-

cação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, 

de prographó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Surgiu no Século XX. A palavra 

existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Gestão empreendedora autoproéxica. 2.  Condução de empreendi-

mento autoproexológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas empreendedorismo autoproexológico, miniempre-

endedorismo autoproexológico e maxiempreendedorismo autoproexológico são neologismos téc-

nicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Empreendedorismo antievolutivo. 2.  Gestão empreendedora anti-

proéxis. 3.  Empreendimento anticosmoético. 

Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo; o checklist de prioridades evolutivas;  

o follow up proexológico; o break even point do investimento cosmoético; a tomada de decisão on 

time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao cumprimento das responsabilidades proexológicas. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Empreendedor. O empreendedor inteligente é quem consegue aplicar teaticamente 

o trinômio automotivação-trabalho-lazer”. 

2.  “Empreendedorismo. No empreendedorismo, a funcionalidade menor inspira a fun-

cionalidade maior. O empreendedor, em princípio, é visto como sendo visionário, mas, quando 

concretiza os seus projetos, passa a ser chamado de gênio”. 

3.  “Empreendimento. O sonho é teoria, nada produz de concreto. O produtor é a cons-

ciência do sonhador quando empreendedor ou gestor na vida prática”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do empreendedorismo proexológico; o holopense-

ne empreendedor evolutivo; os proexopensenes; a proexopensenidade, os lucidopensenes, a luci-

dopensenidade; o holopensene da interassistencialidade; a autopensenização predominante no 

pen; os ortopensenes; a busca da ortopensenidade; o megafoco pensênico da consecução proexo-

lógica; o equilíbrio da autopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cosmopense-

nes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o empreendedorismo autoproexológico; o autocomprometimento com a pro-

gramação existencial; a empreitada proéxica; o grupo evolutivo intermissivista; o estreitamento 

dos vínculos interconscienciais na consecução de tarefas evolutivas em conjunto; a falta de luci-

dez quanto ao caminho empreendedor; as interprisões grupocármicas denunciando os empreendi-

mentos faltosos; as automimeses pretéritas; o comprometimento de assistir os compassageiros 
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evolutivos; os comportamentos anacrônicos como travão empreendedorístico; a robotização da 

vida humana; o epicentrismo consciencial da cidadania multidimensional; a ausência da paraper-

cepção das sincronicidades na tomada das rédeas proexológicas; a saída da inércia através do 

exemplarismo teático; a assunção dos autotrafores e autorresponsabilidades abrindo caminhos do 

empreendedor evolutivo; a autoindisciplina pessoal; a ultrapassagem do gargalo evolutivo; a des-

dramatização do autenfrentamento; o inventariograma anual; a autorganização intrafísica da roti-

na útil; o vislumbre da possibilidade de vivência de neopatamar evolutivo, a partir da conquista 

de atitudes autodiscernidas, universalistas e cosmovisiológicas; o ajuste do ponteiro consciencial; 

o realinhamento da programação existencial utilizando os recursos mentaissomáticos; os aportes 

proexológicos; a profissão assistencial na área da saúde aplicada enquanto ferramenta interassis-

tencial; a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a docência conscienciológica em-

preendedora da tares; a cosmovisão proexológica; a escala das prioridades evolutivas; o planeja-

mento para a próxima ressoma, otimizadora da melhor estratégia interassistencial multidimensio-

nal; a importância do pé-de-meia; a gestão financeira dos empreendimentos; a reeducação consci-

encial; a reurbanização intrafísica; as reciclagens intraconscienciais e existenciais enquanto em-

preendimento evolutivo; os autesforços nos empreendimentos disciplinados na conquista da auto-

desperticidade; a megaproéxis grupal; a condução de empreendimento transformador cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o assédio extrafísi-

co promovendo o desvio de proéxis; os paravínculos interprisionais comprometedores do autode-

sempenho empreendedor; as tratativas intermissivas com o orientador evolutivo do grupocarma  

otimizadoras das reconciliações; as projeções conscientes (PCs) motivadoras; as inspirações para 

o neoempreendimento; o planejamento intermissivo da proéxis incluindo as retificações dos erros 

multisseculares; o ombro a ombro com os amparadores de função; os parabanhos energéticos in-

dicando os acertos evolutivos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo 

autoparapsíquico; a doação intencional das energias conscienciais (ECs) pela força da vontade co-

mo sendo a base das manifestações da consciência e da autodefesa consciencial; a conexão com 

as Centrais Extrafísicas; a Atividade Pró-Conexão Interassistencial Multidimensional (APRO-

CIM) no empreendimento interassistencial; as ideias amparadas durante a tenepes embasando as 

atitudes quanto à correção de falhas no empreendimento proexológico; as reurbanizações extrafí-

sicas sustentando os megaempreendimentos evolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencial promovido pelo amparo extrafísico de 

função nos empreendimentos interassistenciais; o sinergismo desdramatização-reciclagem quanto 

à compreensão dos deveres intermissivistas; o sinergismo ortopensenização-autorreciclagem;  

o sinergismo autoproéxis-autalinhamento enquanto minipeça do maximecanismo interassistenci-

al; o sinergismo entre os ex-colegas de Curso Intermissivo (CI) na atual ressoma; o sinergismo 

autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo inteligência 

evolutiva (IE)–autogestão empreendedora. 

Principiologia: o princípio do esforço pessoal evolutivo; o princípio evolutivo da acui-

dade nas autopriorizações; o princípio da autorresponsabilidade; o princípio da autopesquisa 

empreendedorística; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da vontade enquan-

to maior poder consciencial; o princípio dos paradeveres intermissivos; o princípio da interde-

pendência evolutiva; o princípio do megafoco mentalsomático; o megaprincípio de nada substitu-

ir o autesforço. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando os autenfrentamentos 

necessários às reciclagens existenciais e intraconscienciais; o código de conduta do empreende-

dor conscienciológico; o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto ao maxiplanejamento 

evolutivo. 

Teoriologia: a teoria da sustentabilidade financeira do empreendimento interassistenci-

al; as teorias do planejamento de metas proexológicas; a teoria e a prática da programação exis-
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tencial; as teorias tornadas práticas na autexperimentação da reeducação consciencial; a teoria 

dos Cursos Intermissivos; a atuação teática dos intermissivistas na Enciclopédia da Consciencio-

logia favorecendo o empreendedorismo rumo à autorreeducação; a teoria do soma enquanto ins-

trumento proexológico. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas de planejamento fi-

nanceiro; a técnica do balanço existencial; a técnica da Higiene Consciencial; a aplicação da téc-

nica do planejamento estratégico pessoal; a técnica da avaliação dos indicadores de autogestão 

empreendedora; a técnica da reeducação consciencial continuada; as técnicas de manutenção da 

higidez holossomática. 

Voluntariologia: o voluntariado da Associação Internacional de Pesquisas da Consci-

enciologia (ASSIPEC); o empreendedorismo interassistencial do voluntariado tarístico; a predis-

posição ao recebimento de aportes assistenciais a partir do voluntariado; o voluntariado na gestão 

da Instituição Conscienciocêntrica (IC), enquanto oportunidade do empreendedorismo autoproe-

xológico; as escolhas maxiproexológicas prioritárias dos voluntários intermissivistas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganiza-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; os registros sobre  

o próprio laboratório consciencial (labcon). 

Colegiologia: o Colégio Invisível do Empreendedorismo; o Colégio Invisível da Reciclo-

logia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio 

Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da 

Proexologia. 

Efeitologia: o efeito da escrita verbetográfica nas retrocognições; os efeitos da Reedu-

caciologia na renovação do empreendimento pessoal, grupal, ambiental e planetário; os efeitos 

da vontade inquebrantável e da intencionalidade sadia na evolução consciencial; os efeitos 

interassistenciais, multidimensionais e grupocármicos do empreendedorismo conscienciológico; 

os efeitos danosos dos traumas e autoconflitos nos empreendimentos frustrados ou abortados. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo empreendedorismo consciencio-

lógico; o esforço na criação de neossinapses a fim de concluir os paracompromissos assumidos; 

a criação de neossinapses eliminando a postura estagnadora da evolução; as neossinapses das re-

céxis e recins visando a conquista do completismo existencial; as neossinapses das cláusulas pro-

exológicas; a criação de neossinapses a partir da reestruturação pensênica pessoal; as neossina-

pses necessárias aos novos hábitos holossomáticos. 

Ciclologia: o ciclo planejamento-resultado marcando a escalada empreendedora; os 

aportes interassistenciais no ciclo pré-empreendimento–empreendimento–pós-empreendimento;  

o ciclo da definição das novas atitudes evolutivas; os ajustes indispensáveis no ciclo proéxis- 

-compléxis; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) do empreendedor consciencial na determina-

ção das necessidades evolutivas pessoais e grupais; o ciclo reciclar-reeducar; o ciclo fluxo-con-

trafluxo das mudanças intraconscienciais e existenciais. 

Enumerologia: o empreendedorismo na recuperação dos cons; o empreendedorismo lú-

cido; o empreendedorismo autopesquisístico; o empreendedorismo interassistencial; o empreen-

dedorismo autorrevezamental; o empreendedorismo conscienciológico; o empreendedorismo na 

reeducação consciencial. 

Binomiologia: o binômio mudar pensenidade–mudar atitudes; o binômio assistido-as-

sistente; o binômio equilíbrio holossomático–rendimento proexológico; o binômio aportes exis-

tenciais–oportunidades evolutivas; o binômio vontade inquebrantável–autodesperticidade lúcida; 

o binômio cláusula pétrea primordial–cláusula pétrea complementar; o binômio prontidão assis-

tencial–amparo de função. 

Interaciologia: a interação empreendedorismo conscienciológico–amparo de função;  

a interação fluxo autorreeducaciológico–fluxo do neoempreendimento; a interação evolução 

consciencial–interassistencialidade cosmoética; a interação metas prioritárias–agenda útil; a in-
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teração tempo-organização-interassistência-resultados; a interação deveres-paradeveres; a inte-

ração Ficha Evolutiva Pessoal–qualidade dos aportes recebidos. 

Crescendologia: o crescendo no valor dado às conquistas do empreendedorismo auto-

proexológico a cada minuto existencial. 

Trinomiologia: o trinômio autopredisposição-oportunidade-consecução; o trinômio 

megatrafor–automaterpensene–cláusula pétrea; o trinômio autodiscernimento-autopriorização- 

-automegafoco; o trinômio holomemória–paragenética–Curso Intermissivo; o trinômio autocon-

vicção proexológica–autoconfiança sadia–autodeterminação empreendedora aplicada ao com-

pléxis; o trinômio motivação-trabalho-lazer aplicado ao empreendimento proexológico; o trinô-

mio reeducar-aprimorar-compartilhar. 

Polinomiologia: o polinômio reciclador identificação-atitude-diminuição-eliminação do 

travão antiproéxico; o polinômio paciência-equilíbrio-imperturbabilidade-interassistencialidade; 

o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma favorecendo as priorida-

des da conscin empreendedora; o polinômio patológico decidofobia–procrastinação–estagnação–

–incompletismo existencial; o polinômio autevolutivo transição-crises-gargalos-neopatamares 

proexológicos; o polinômio Proexologia-Priorologia-Assistenciologia-Cosmoeticologia; o poli-

nômio estudo-reflexão-registros-gescons. 

Antagonismologia: o antagonismo desapego / apego; o antagonismo cosmovisão maxi-

proexológica / monovisão empreendedorística intrafísica; o antagonismo autovitimização / autes-

clarecimento; o antagonismo autoconflitos / imperturbabilidade; o antagonismo megatrafor re-

conhecido / autestima rebaixada; o antagonismo sucesso / fracasso; o antagonismo amizades  

evolutivas / amizades ociosas. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin poder ter medo da assunção do trafor; o para-

doxo de o passado intermissivo trazer respostas ao presente; o paradoxo de a melhor escolha 

evolutiva para si repercutir a melhor escolha para todos; o paradoxo de a autodisciplina trazer 

liberdade; o paradoxo de ser necessário o autenfrentamento na vida humana para libertar-se ca-

balmente do ciclo multiexistencial; o paradoxo da conscin intermissivista esvaziada de sentido da 

própria existência, cercada de milhares de consciências assistíveis; o paradoxo incessante de as 

reciclagens poderem promover o continuísmo consciencial. 

Politicologia: a proexocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia; 

a parapsicocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis; a lei da autorrespon-

sabilidade evolutiva. 

Filiologia: a empreendedorismofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia;  

a autodisciplinofilia; a reeducaciofilia; a exemplofilia. 

Fobiologia: a neofobia fixando matrizes mentais; o travão da evoluciofobia; a reciclofo-

bia; a criticofobia; a proexofobia; a recexofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: o autodiagnóstico e autossuperação da síndrome da ectopia de proéxis 

(SEP); o descarte da síndrome do ansiosismo no empreendedorismo evolutivo; a evitação da sín-

drome da robotização existencial; a profilaxia da síndrome da autodesorganização da rotina pes-

soal; a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da voliciopatia. 

Maniologia: a mania de não assumir autorresponsabilidades evolutivas; a mania de dei-

xar para depois; a mania de pensenizar pequeno. 

Mitologia: o mito de o empreendedorismo ser dom e privilégio para poucos; os mitos 

ilusórios da vida humana; o mito da fórmula pronta. 

Holotecologia: a maxiproexoteca; a intermissioteca; a parapsicoteca; a encicloteca;  

a pensenoteca; a inventarioteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca;  

a recexoteca; a convivioteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Holomaturologia; a Enciclopediologia; a Vo-

liciologia; a Reeducaciologia; a Priorologia; a Recexologia; a Autodiscernimentologia; a Experi-

mentologia; a Conscienciometrologia; a Autorganizaciologia; a Teaticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin empreendedora. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem empreendedor. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher empreendedora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapi-

ens interassistens; o Homo sapiens imprehensor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapi-

ens epicentricus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens 

recyclans; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens 

cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniempreendedorismo autoproexológico = a iniciativa da conscin inter-

missivista na adoção de neoestratégias para a realização das reciclagens prioritárias pró-consecu-

ção da proéxis; maxiempreendedorismo autoproexológico = a iniciativa da conscin intermissivista 

lúcida quanto às autorresponsabilidades evolutivas assumindo liderança interassistencial exem-

plarista. 

 

Culturologia: a cultura do empreendedorismo interassistencial; a cultura do compro-

metimento intermissivista máximo na consecução autoproexológica. 

 

Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 24 características da 

conscin, homem ou mulher, predisposta ao empreendedorismo proexológico: 

01.  Abertismo consciencial. 

02.  Acolhimento. 

03.  Anticonflitividade. 

04.  Assertividade evolutiva. 

05.  Autenticidade. 

06.  Autestima. 

07.  Autodesassedialidade. 

08.  Autodiscernimento. 

09.  Automotivação. 

10.  Autoparaperceptibilidade. 

11.  Bom humor. 
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12.  Convivialidade sadia. 

13.  Decidofilia. 

14.  Desdramatização. 

15.  Empatia. 

16.  Inteligência evolutiva. 

17.  Inteligência financeira. 

18.  Liderança interassistencial. 

19.  Megafoco autoproexológico. 

20.  Neofilia. 

21.  Proatividade evolutiva. 

22.  Retilinearidade ortopensênica. 

23.  Universalismo. 

24.  Vontade. 

 

Tipologia. Segundo a Priorologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 tipos de 

empreendimentos capazes de predispor a aceleração nos desempenhos evolutivos da conscin 

quanto à consecução autoproexológica, listados em ordem alfabética: 

01. Conscienciocêntrico: as pesquisas inovando a metodologia didática e parapedagó-

gica promotoras da tares ao intermissivista. 

02. Conscienciométrico: a construção de testes e ferramentas de autavaliações, análise 

das manifestações, traços e atributos conscienciais para a qualificação dos padrões evolutivos pes-

soais. 

03. Convivenciológico: as pesquisas e inventividade de novas práticas dentro dos gru-

pos, visando a melhoria do convívio e bem-estar das conscins. 

04. Gesconológico: a inovação da escrita de neogescons, promovedoras de neoverpons 

da evolução consciencial. 

05. Holossomático: o investimento na agenda holossomática e no checkup somático fa-

vorecendo à saúde integral. 

06. Interassistencial: as pesquisas de novos métodos promotores de reciclagem exis-

tencial e intraconsciencial, contribuintes nas reurbanizações intra e extrafísicas. 

07. Liderológico: o investimento na liderança multidimensional, por meio da automoti-

vação e habilidades traforísticas, auxiliando o grupo evolutivo na consecução e completismo da 

proéxis. 

08. Projeciológico: a dedicação, com tenacidade e persistência, à descoberta ou à in-

venção de novas técnicas promotoras de autoconscientização multidimensional e assistência 

multidimensional. 

09. Reeducaciológico: a disposição nas práticas de hábito saudável e rotina útil, 

inovando e reestruturando a pensenidade. 

10. Seriexológico: o investimento na autopesquisa seriexológica aprofundada, objeti-

vando a profilaxia aos equívocos quanto a priorização evolutiva, auxiliando a conscin na identi-

ficação das cláusulas pétreas da proéxis. 

11. Tenepessológico: a transformação do perfil empreendedor tenepessista, apontando 

as recins necessárias ao praticante lúcido, na prática avançada em conjunto com os amparadores 

técnicos em interassistência. 

 

Inovação. A aceleração da autevolução requer, da conscin intermissivista, o senso de 

proéxis e atitudes inovadoras nos empreendimentos, exigindo neoideias, neoverpons e criativida-

de no desenvolvimento lúcido das autorresponsabilidades definidas no Curso Intermissivo (CI), 

objetivando alcançar o completismo existencial, com alto nível de autocrítica. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o empreendedorismo autoproexológico, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Autolucidez  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autorreestruturação  pensênica:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Carreira  empreendedora  evolutiva:  Empreendedorismologia;  Homeostático. 

04.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

06.  Hierarquia  de  valores  proexológicos:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Inventário  proexológico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Periscópio  proexológico:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Planejamento  milimétrico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

10.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Proexometria:  Proexologia;  Neutro. 

12.  Protagonismo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Raciocínio  proexológico:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  consciencial:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

15.  Senha  proexológica:  Proexologia;  Neutro. 

 

O  INTERMISSIVISTA  DETERMINADO  NO  EMPREENDEDO-
RISMO  AUTOPROEXOLÓGICO  INVESTE  NO  PLANEJAMEN-

TO  MILIMÉTRICO  DE  AÇÕES  EVOLUTIVAS,  BUSCANDO   
A  REALIZAÇÃO  EXITOSA  DO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a determinação no empreendedorismo 

autoproexológico? Em escala de 1 a 5, qual o nível das priorizações evolutivas? 

 
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 lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

578, 579 e 1.247. 
2.  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 23, 24  
e 42. 

 

L. P. S. 
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E M P R E E N D E D O R I S M O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( E M P R E E N D E D O R I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O empreendedorismo interassistencial é o potencial, o talento ou a capaci-

dade, inatos ou desenvolvidos, da conscin intermissivista, homem ou mulher, para implementar  

e incentivar ações cosmoéticas transformadoras no holopensene coletivo, objetivando a evolução 

grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo empreender vem do idioma Latim, imprehendo ou impraehen-

do, “tentar executar alguma tarefa”. Surgiu no Século XVII. O sufixo ismo deriva do idioma Gre-

go, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prá-

tica ou resultado; peculiaridade; ação; conduta; hábito ou qualidade característica; quadro mórbi-

do; condição patológica”, e é formador de nome de ação de certos verbos. O termo empreendi-

mento apareceu no Século XIX. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de  

2; entre; no espaço de”. A palavra assistência procede também do idioma Latim, assistentia, “aju-

da”, e esta de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou con-

servar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ação inovadora interassistencial. 2.  Gestão empreendedora interas-

sistencial. 3.  Empreendedorismo transformador cosmoético. 4.  Condução de empreendimento 

interassistencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo empreende-

dorismo: autempreendedorismo; Autempreendedorismologia; empreendedorismofilia; Empreen-

dedorismologia; empreendedorismológica; empreendedorismológico; empreendedorismoteca; 

intraempreendedorismo; maxiempreendedorismo; megaempreendedorismo; microempreendedo-

rismo; miniempreendedorismo; neoempreendedorismo; supraempreendedorismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas empreendedorismo interassistencial, miniempre-

endedorismo interassistencial e maxiempreendedorismo interassistencial são neologismos técni-

cos da Empreendedorismologia. 

Antonimologia: 1.  Gestão de empreendimento egocêntrico. 2.  Empreendedorismo anti-

assistencial. 3.  Empreendedorismo antievolutivo. 

Estrangeirismologia: a autexigência no selfimprovement contínuo; o modus operandi 

interassistencial; o joint venture cosmoético; a open mind; o upgrade interassistencial planejado; 

o breakthrough assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à aplicação interassistencial dos autotrafores. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Empreende-

dorismo: talento transformador. Interassistência requer empenhamento. Sejamos empreendedo-

res interassistenciais. 

Proverbiologia. No contexto da Paremiologia, observe-se o ditado popular associado ao 

empreendedorismo interassistencial: – “Você colhe o que você planta”. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Empreendedor. O empreendedor inteligente é quem consegue aplicar teaticamente 

o trinômio automotivação-trabalho-lazer”. 

2.  “Empreendedorismo. Depois de alcançar a condição evolutiva da desperticidade, to-

das as conscins se tornam empreendedoras, em função da interassistencialidade evolutiva”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; o holopensene pessoal da 

realização grupal; o holopensene catalisador da interassistencialidade; o holopensene fraterno; os 

fraternopensenes; a fraternopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o empreendedorismo interassistencial; o permanente ato de estar disponível 

para a assistência; o autesforço no empreendimento interassistencial; a manutenção da atuação in-

terassistencial; a autodisposição para beneficiar a Humanidade; a assistência inegoica; a empatia 

pessoal; a relação transformadora da dupla evolutiva (DE); a dinâmica das interrelações; as 

oportunidades interassistenciais; a retribuição dos aportes existenciais; a criatividade e o bom hu-

mor aplicados tecnicamente no empreendedorismo interassistencial; o grupo de pessoas com 

ideais e atuação cosmoética afins; a itinerância conscienciológica ampliando a tarefa do escla-

recimento (tares); a afinidade funcional das companhias evolutivas sinérgicas na interassisten-

cialidade cosmoética; a defesa de verbete no Tertuliarium; a promoção de aulas, cursos  

e palestras conscienciológicas; a publicação de gestações conscienciais (gescons); a inteligên-

cia evolutiva (IE) enquanto fonte inspiradora do empreendedorismo interassistencial . 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções 

auxiliando nas tomadas de decisões críticas; a evocação dos amparadores extrafísicos técnicos em 

assistência; o abertismo à inspiração dos amparadores extrafísicos de função; o acoplamento ener-

gético; a assimilação energética (assim); a desassimilação energética (desassim); a prática diária 

da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo necessidades grupais–atitudes pessoais; o sinergismo 

valores pessoais–valores organizacionais; o sinergismo vontade inquebrantável–capacidade em-

preendedora; o sinergismo oportunidade empreendedora–voluntariado interassistencial; o siner-

gismo da autopesquisa nas atuações interassistenciais; o sinergismo assistente-assistido; o siner-

gismo intenção cosmoética–empreendedorismo no voluntariado. 
Principiologia: os princípios da Cosmoeticologia; o princípio da interassistencialidade;  

o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da megafraternidade; o princípio de aconte-

cer o melhor para todos; o princípio da assistência sem retorno; o princípio evolutivo de levar 

tudo de eito; o princípio da imperturbabilidade para manutenção da interassistencialidade;  

o princípio da disponibilidade energética na interassistência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando as ações assistenciais; 

o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando a convivência interpessoal; o código de ética 

dos empreendedores; o código da megafraternidade; o respeito ao livre arbítrio das consciências 

assistidas enquanto cláusula do CPC. 

Teoriologia: a teoria da liderança cosmoética; a teoria e a prática da interassistência 

multidimensional; a teoria da megafraternidade; a teoria da evolução grupal das consciências;  

a teoria da minipeça multidimensional interassistencial; a teoria de a cooperação interassistenci-

al ser o melhor caminho evolutivo; a teoria da reciprocidade assistencial. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas 

da dupla evolutiva; a técnica do acoplamento energético; as técnicas interassistenciais; a técnica 

da assistência interconsciencial máxima; a técnica da vivência do binômio admiração-discordân-

cia; as técnicas da convivialidade sadia; a técnica de priorizar a assistência. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial pessoal e profissional; o voluntariado 

interassistencial cosmoético; o voluntariado docente conscienciológico; o voluntariado na condi-
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ção de laboratório autopesquisístico; o voluntariado interdimensional da tenepes; o voluntário 

da Conscienciologia na condição de assistido e assistente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepes-

sologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Empreendedorismologia; o Colégio Invisível da In-

terassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmo-

logia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito assistencial da criação de empreendimentos evolutivos; o efeito do 

comportamento empreendedor no desempenho assistencial; os efeitos imediatos e mediatos da in-

terassistência; o efeito tarístico de abrir mão do individual em prol do coletivo; os efeitos inte-

rassistenciais do abertismo consciencial; os efeitos motivadores do empreendedorismo interassis-

tencial. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses advindas das vivências interassistenciais; a cri-

ação de neossinapses pelo empreendedorismo interassistencial; a criação de neossinapses pela 

criatividade inovadora; as neossinapses geradas pelo exemplarismo do empreendedor voluntá-

rio; a aplicação das neossinapses geradas no Curso Intermissivo (CI); as neossinapses criadas 

pela intencionalidade qualificada. 

Ciclologia: o ciclo conhecer-aprender-fazer-empreender considerando a interassistên-

cia; o ciclo sementeira-colheita; os ciclos de qualificação das tarefas interassistenciais; o ciclo 

assistência recebida–assistência retribuída; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo pla-

nejamento-consecução-acompanhamento-avaliação dos resultados do empreendimento interas-

sistencial; o ciclo assistente-assistido. 

Binomiologia: o binômio saber dar–saber receber; o binômio assistente-assistido; o bi-

nômio profissionalismo–colaboração interprofissional; o binômio aposentadoria–produtividade 

interassistencial; o binômio disponibilidade-disposição; o binômio planejar-realizar. 

Interaciologia: a interação trafor-construtividade; a interação iniciativa-acabativa;  

a interação intercompreensão-interassistência; a interação posicionamento-esclarecimento; a in-

teração holopensene pessoal–holopensene grupal; a interação mão na mão. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo da interassistencialidade cosmoética; o cres-

cendo consciência assistível–consciência assistida–consciência assistente; o crescendo recebi-

mentos-retribuições; o crescendo empreendedorismo interassistencial compulsório–empreende-

dorismo interassistencial meritório; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimen-

sional Interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio compreensão-cooperação-interassistência; o trinômio pre-

disposição–vontade–empreendedorismo interassistencial; o trinômio conhecimento-responsabili-

dade-exemplarismo; o trinômio autodomínio energético–autoconsciencialidade–produtividade 

interassistencial; o trinômio predisposição-lealdade-assistência. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-energia-lucidez-movimento; a consideração da in-

terassistência no polinômio hoje-aqui-agora-já; o polinômio vontade-intencionalidade-discerni-

mento-ação; o polinômio automotivação-autodeterminação-autorganização-autodisciplina-resul-

tado; a evitação do polinômio barreiras-reservas-preferências-favoritismos; a evitação do polinô-

mio medo-indecisão-procrastinação-pusilanimidade. 

Antagonismologia: o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo oportuni-

dade aproveitada / oportunidade desperdiçada; o antagonismo altruísmo / egoísmo; o antagonis-

mo egocentrismo infantil / liderança interassistencial; o antagonismo ação / inação; o antagonis-

mo medo / ousadia cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o maior assistido; o paradoxo de os re-

sultados profícuos poderem vir de contextos desfavoráveis; o paradoxo de a evolução individual 

somente existir em grupo; o paradoxo de ser positiva a maneira de prestar assistência de permi-

tindo-se receber assistência. 
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Politicologia: a democracia das neoideias aplicadas aos neoempreendimentos; a cosmo-

eticocracia; a lucidocracia; a interassistenciocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a políti-

ca interassistencial da boa vizinhança. 

Legislogia: a lei da retribuição; a lei da causa e efeito; a lei do maior esforço interassis-

tencial; a lei da interdependência consciencial; a lei da responsabilidade do mais lúcido; as leis 

da Grupocarmologia; a lei da ação e reação; a lei do maior esforço evolutivo na convivialidade 

assistencial. 

Filiologia: a energofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a cosmoe-

ticofilia; a interaciofilia; a sociofilia; a ortopensenofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a energofobia; a decidofobia; a interaciofobia; a assistenciofobia; a convi-

viofobia; a parapsicofobia; a liderofobia; a fracassofobia; a organizaciofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da insegurança nos empreendimentos interas-

sistenciais; a erradicação da síndrome da inércia; a redução da síndrome da dispersão conscienci-

al (SDC) na gestão empreendedora; a evitação da síndrome da subestimação dos trafores; a extin-

ção da síndrome da indisciplina autopensênica; a evitação da síndrome do perfeccionismo contri-

buindo para o autodesempenho interassistencial; a substituição da síndrome da dominação pela 

disponibilidade interassistencial tarística. 

Maniologia: a superação da egomania; a mania de esquiva em receber ajuda; a mania de 

nunca se sentir pronto para assistir; a mania da procrastinação; a superação da fracassomania;  

a evitação da mania de terceirizar a própria responsabilidade; a mania do perfeccionismo inibindo 

ações empreendedoras. 

Mitologia: o mito da evolução sem esforço; o mito da independência; o mito da infalibi-

lidade do assistente; o mito de a boa vontade ser suficiente; a eliminação do mito do impossível; 

a evitação do mito da perfeição; a erradicação do mito da verdade absoluta. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a tenepessoteca; 

a consciencioteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a teaticoteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Empreendedorismologia; a Administraciologia; a Interassistenci-

ologia; a Liderologia; a Conviviologia; a Reurbanologia; a Interaciologia; a Grupocarmologia;  

a Cosmoeticologia; a Sociologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin confiável; a conscin gregária; a conscin empáti-

ca; a conscin atratora; a pessoa solidária; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o empreendedor interassistencial; o acoplamentista; o amparador intra-

físico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; 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 tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o paratertuliano; o teletertuliano; o verbetólo-

go; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a empreendedora interassistencial; a acoplamentista; a amparadora intra-

física; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclan-

te existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a paratertuliana; a teletertuliana; a verbe-

tóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens conviviologus; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniempreendedorismo interassistencial = a manifestação do potencial 

de assistência transformadora do holopensene no âmbito do grupocarma; maxiempreendedorismo 

interassistencial = a manifestação da capacidade da assistência transformadora do holopensene no 

âmbito abrangente do policarma. 

 

Culturologia: a cultura do empreendedorismo interassistencial; a cultura do exempla-

rismo cosmoético; a cultura organizacional; a cultura da megafraternidade; a cultura da priori-

zação; a cultura da autoortopensenidade cosmoética; a cultura de intercompreensão; a cultura 

da solidariedade. 

 

Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 11 características da 

conscin empreendedora: 

01.  Autodidatismo. Define as necessidades para realizar as metas. Cria método próprio 

de aprendizagem e aprende a partir do realizado. 

02.  Comprometimento. Demonstra dedicação, procurando fazer eficazmente o próprio 

trabalho e alcançar resultados. 

03.  Conhecimento. Procura conhecer muito bem o ramo de atuação. 

04.  Controle. Utiliza e controla com sabedoria recursos. 

05.  Cooperatividade. Tem predileção pelo trabalho grupal e o sucesso coletivo. 

06.  Dedicação. É capaz de se dedicar intensamente ao trabalho e concentra esforços pa-

ra alcançar resultados. 

07.  Exemplarismo. Busca ser exemplo positivo para outras pessoas. 

08.  Iniciativa. Tem expediente, autonomia, autoconfiança e otimismo para a realização 

de tarefas. 

09.  Liderança. Cria sistemas próprios de relações, transforma o grupo em algo harmô-

nico na consecução do objetivo. 

10.  Perseverança. Persevera com tenacidade para vencer obstáculos. 

11.  Relacionamento. Tece rede de relações utilizadas cosmoeticamente para alcançar as 

metas traçadas. 

 

Taxologia. Segundo a Empreendedorismologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

11 fatores relacionados à qualificação das ações interassistenciais: 

01.  Abertismo: o ato de ter boa disposição para receber heterocríticas e manter a autes-

tima equilibrada. 

02.  Autenticidade: a percepção de ideias inatas e aptidões evolutivas pessoais fomenta-

doras da evolução grupal. 

03.  Autorganização: o esforço pessoal na sustentação das prioridades coevolutivas. 

04.  Constância: a firmeza para alcançar a superação das imaturidades conscienciais es-

tagnadoras da evolução do grupocarma. 

05.  Cosmoética: a busca da coerência e incorruptibilidade consciencial norteadoras das 

ações evolutivas grupais. 

06.  Cosmovisão: o reconhecimento do paradigma consciencial na condução das ativida-

des interassistenciais. 

07.  Determinação: a manutenção do autesforço alavancador do trabalho assistencial. 

08.  Discernimento: o uso da razão, do bom senso, da prudência, da ponderação e da re-

flexão nas escolhas pessoais. 

09.  Harmonia: a busca incessante do bem-estar grupal. 
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10.  Interdependência: a teática interassistencial visando a convivialidade sadia. 

11.  Vontade: a disposição cosmoética na condução do empreendimento evolutivo inter-

assistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o empreendedorismo interassistencial, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Amparador  extrafísico  de  função:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autenticidade  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Carreira  empreendedora  evolutiva:  Empreendedorismologia;  Homeostático. 

05.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Empreendedorismo  no  voluntariado:  Empreendedorismologia;  Neutro. 

07.  Empreendedorismo  reurbanizador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Energosfera  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Éthos  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Exemplarismo  assistencial  familiar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Macroassistência  organizacional:  Assistenciologia;  Homeostático. 

15.  Teática  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOVIVÊNCIA  DO  EMPREENDEDORISMO  INTERASSIS-
TENCIAL  POSSIBILITA  À  CONSCIN  IMPLEMENTAR  AÇÕES  

EVOLUTIVAS  GRUPAIS,  AMPLIANDO  A  TEÁTICA  ENQUAN-
TO  MINIPEÇA  DO  MAXIMECANISMO  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está disposto(a) a vivenciar teaticamente o em-

preendedorismo interassistencial? Qual atitude inovadora vem implementando para isso? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Um Senhor Estagiário. Título original: The Intern. País: EUA. Data: 2015. Duração: 121 min. Gênero: 

Comédia. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Dublado: Português. Direção; & Roteiro: Nancy Me-

yers. Produção: Nancy Meyers; & Suzane Farwall. Elenco: Robert de Niro; Anne Hathaway; Adam De Vine; Christina 
Scherer; & Zack Pearlman. Sinopse: A história acompanha Jules (Anne Hathaway), bem-sucedida dona de site de moda, 

abalada pela notícia de precisar contratar estagiário. Por questão social, os idosos precisam voltar à ativa. Nesse contexto 

ela passa a contar com Ben, senhor de 70 anos buscando novos desafios. 
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6.  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 lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

579 e 580. 
7.  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 44 e 55. 

 

C. R. M. 
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E M P R E E N D E D O R I S M O    I N V E X O L Ó G I C O  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O empreendedorismo invexológico é a capacidade ou predisposição de  

a conscin intermissivista, homem ou mulher, identificar oportunidades para idealizar e implantar 

empreendimentos evolutivos, assistenciais e cosmoéticos, passível de alavancar mudanças positi-

vas, ainda na pré-adultidade, priorizando a inversão existencial (invéxis) e a programação existen-

cial (proéxis), levando de eito a vida pessoal em prol da autonomia e independência financeira. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo empreender procede do idioma Latim, imprehendo ou imprae-

hendo, “tentar executar alguma tarefa”. Apareceu no Século XVII. A palavra empreendimento 

surgiu no Século XIX. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição 

em retórica; ironia; anástrofe, alegoria”, de invertere, “virar, voltar o avesso; revolver; derrubar; 

deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial deriva do idi-

oma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer, 

nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século 

XIX. O elemento de composição logia origina do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; 

exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Empreendedorismo do inversor; empreendedorismo da inversora.  

2.  Empreendedorismo com base na técnica da invéxis.  

Neologia. As 3 expressões compostas empreendedorismo invexológico, empreendedoris-

mo invexológico inicial e empreendedorismo invexológico avançado são neologismos técnicos da 

Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Empreendedorismo antiinvexológico. 2.  Emprendedorismo antipro-

exológico. 3.  Empreendedorismo anticosmoético. 4.  Empreendedorismo capitalista; empreende-

dorismo materialista. 5.  Empreendedorismo pueril. 6.  Empreendedorismo vulgar. 

Estrangeirismologia: o how to lead com postura cosmoética; o time de empreender; as 

synchronicities na profilaxia de erros; o background de sustentação financeira; o networking de 

amizades evolutivas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualificação do empreendedorismo invexológico. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Inversor: empre-

endedor evolutivo. 

Ortopensatologia: – “Empreendedor. Para o empreendedor discernir quanto à melhor 

prioridade evolutiva, precisa verificar a aplicabilidade imediata do empreendimento”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do empreendedorismo invexológico; o holopense-

ne pessoal do empreendedorismo evolutivo; o holopensene do ambiente empresarial; o holopen-

sene pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira; o holopensene de ganhar dinheiro 

evolutivamente; o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade;  

os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene grupal; os grupopensenes; a grupopen-

senidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o ho-

lopensene da priorização evolutiva; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da holomatu-

ridade precoce aplicada; o holopensene pessoal do autoposicionamento evolutivo; o holopensene 

pessoal da autodecisão de empreender; a evitação do holopensene patológico do capitalismo, con-

sumismo e exibicionismo; o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; o holopense-

ne pessoal assistencial; o materpensene da liderança cosmoética assistencial. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9539 

Fatologia: o empreendedorismo invexológico; a autopesquisa no processo de escolha da 

profissão; a autopesquisa dos aportes recebidos; o perfil profissiográfico; a insatisfação da esco-

lha profissional; a restrição cognitiva causada na empresa patológica autocrática; a submissão res-

tringindo a criatividade; a crise de crescimento consciencial; o momento de viragem existencial;  

o autoconhecimento do traforismo proporcionando autoconfiança; as autossuperações e aquisi-

ções de habilidades cognitivas e comportamentais; o autoposicionamento prioritário; a autodeter-

minação empreendedora facilitando a inversão existencial; a antecipação do enfrentamento de 

contrafluxos; a qualificação para tomar decisões e assumir responsabilidades; a minimização da 

problemática focando na maximização da solucionática; o autodidatismo; a autopesquisa no pro-

cesso de qualificação da liderança cosmoética; a sensibilidade quanto ao bem-estar dos colabora-

dores no empreendimento; a inteligência financeira aplicada no equilíbrio das receitas-despesas 

pessoais; a evitação do endividamento; a construção e manutenção do patrimônio pessoal na con-

dição de sustentabilidade proexológica; a vida confortável sem excessos; a visão de conjunto do 

empreendimento; a gestão de recursos humanos, materiais e financeiros dos processos do empre-

endimento; o objetivo ideal de empreender; o perfil do empreendedor evolutivo invexológico; as 

ações do empreendedor invexológico apresentando postura evolutiva; a conquista da megavisão 

empreendedora pelo inversor; o maxiplanejamento invexológico prevendo o megaempreendi-

mento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático pelo inversor; a au-

tovivência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a potencialização das autodefesas ener-

géticas; a autoconscientização multidimensional (AM); a ideia inspirada pelos amparadores extra-

físicos do empreendimento; o amparo extrafísico de função aos empreendimentos tarísticos do in-

versor existencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holopensene invexológico–holopensene do empreende-

dor evolutivo; o sinergismo motivação-organização-ação; o sinergismo antecipar problemas–an-

tecipar soluções; o sinergismo vivência de sincronicidades–amparabilidade extrafísica. 

Principiologia: os princípios cosmoéticos dos empreendedores evolutivos; o princípio 

do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a aplicação do 

princípio da inteligência evolutiva (IE); o princípio do megafoco interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) pautando o empreendedorismo in-

vexológico; o código da ficha evolutiva pessoal (FEP); o código da retribuição proexológica pes-

soal; o código de prioridades pessoais (CPP); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da priorização evolutiva conduzindo o empreendedorismo invexo-

lógico; a teoria da invéxis; a teoria da Interassistenciologia; a teoria do compléxis. 

Tecnologia: a técnica de aplicação da Cosmoética; a técnica da mobilização energética 

na empresa; a técnica da valorização do mentalsoma; a técnica do local de poder nos empreendi-

mentos; a técnica de dividir para multiplicar; a técnica do autoinvexograma; a técnica da auto-

conscienciometria. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial 

(ASSINVÉXIS); o voluntário participante de Grinvexes; o voluntariado dedicado às organiza-

ções de desenvolvimento do empreendedorismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Invexologia; o laboratório cons-

cienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI);  

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autor-

ganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível do Empreendedorismo; o Colégio Invisível dos Invexó-

logos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio 

Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da 

Cosmoeticologia. 
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Efeitologia: o efeito do desenvolvimento da intelectualidade autodidata empregado no 

empreendedorismo invexológico; a consecução do empreendedorismo invexológico enquanto 

efeito do desenvolvimento precoce da holomaturidade; os efeitos evolutivos do exemplarismo em-

preendedorístico pessoal; o efeito do ato de pensenizar grande; o efeito da reurbanização causa-

da pelos empreendimentos evolutivos; o efeito da valorização do potencial consciencial; os efei-

tos interassistenciais, multidimensionais e grupocármicos do empreendedorismo invexológico; os 

efeitos danosos dos traumas e conflitos nos empreendimentos frustrados. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pelo empreendedorismo invexológi-

co; as neossinapses necessárias para as reformulações constantes dos empreendimentos; as neos-

sinapses derivadas das paraneossinapses intermissivas; as paraneossinapses oriundas das neos-

sinapses invexológicas. 

Ciclologia: o ciclo contínuo da contribuição interassistencial; o ciclo fase preparató-

ria–fase executiva–fase acabativa da proéxis; o ciclo criação-manutenção-inovação do negócio 

empresarial evolutivo. 

Enumerologia: a opção pelo empreendedorismo invexológico; o planejamento do em-

preendedorismo invexológico; a implantação do empreendedorismo invexológico; o acompanha-

mento do empreendedorismo invexológico; a expansão do empreendedorismo invexológico; os 

resultados obtidos com o empreendedorismo invexológico; os frutos extrafísicos do empreende-

dorismo invexológico. 

Binomiologia: o binômio empreendedorismo invexológico–proéxis; o binômio protago-

nismo-liderança; o binômio organização-decisão; o binômio autodecisão-empreendedorismo;  

o binômio autodeterminação-empreendedorismo; o binômio planejamento-estratégia; o binômio 

determinação-autoconfiança; o binômio motivação pessoal–motivação grupal. 

Interaciologia: a interação autoinvexometria–automaxiplanejamento do empreendedo-

rismo invexológico; a interação inversor trilíngue–empreendedor internacional–docente itineran-

te internacional; a interação autorganização-liberdade; a interação precocidade-interassisten-

cialidade; a interação holomemória-intermissão; a interação cosmovisão-megafoco; a interação 

proéxis–Ficha Evolutiva Pessoal. 

Crescendologia: o crescendo empreendedorismo convencional–empreendedorismo evo-

lutivo; o crescendo empregado-empregador; o crescendo planejamento-maxiplanejamento;  

o crescendo planejamento intermissivo–realização intrafísica; o crescendo gratidão–retribuição 

de aportes existenciais; o crescendo jovens inversores–adultos líderes.  

Trinomiologia: o trinômio prioridades-metas-objetivos; o trinômio motivação-trabalho-

-lazer; o trinômio conscienciometria-invexometria-proexometria; o trinômio autopesquisa–mega-

foco–metas proexológicas; o trinômio determinação-persistência-foco. 

Polinomiologia: o polinômio exemplar convivialidade-responsabilidade-dedicação-au-

toconfiança-heteroconfiança empreendedorística grupal; o polinômio decisor princípios-valores- 

-metas-prazos-prioridade; o polinômio estratégico flexibilidade-cosmovisão-heurística-adaptabi-

lidade-planejamento-consecução-resultados do empreendimento; o polinômio proexológico auto-

pesquisa-megafocagem-planificação-maxiprodutividade; o polinômio autoproéxis–maxiproéxis–

–compléxis–Neocurso Intermissivo; a evitação do polinômio egoísmo–avareza–cobiça–ganân-

cia–competição empreendedorística. 

Antagonismologia: o antagonismo planejamento empreendedorístico / improviso em-

preendorístico; o antagonismo decidofilia executiva / decidofobia estagnadora; o antagonismo 

teática empreendedora / teorização empreendedora; o antagonismo cosmovisão maxiproexológi-

ca / monovisão empreendedorística intrafísica; o antagonismo autevolução / autocomodismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da juventude madura; o paradoxo de sair do egocentrismo 

e pensar no próximo atraindo mais oportunidades de ser bem-sucedido; o paradoxo de descons-

truir para construir o empreendimento evolutivo. 

Politicologia: a invexocracia; a proexocracia; a interassistenciocracia; a consciencio-

cracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a voluntariocracia; a política econômica; as políti-

cas empresariais; a tecnocracia; a autocriticocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a evoluciocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço na consolidação do empreendedorismo invexológico 

evolutivo; a lei de atração dos afins; a lei da interdependência consciencial; as leis da interassis-

tencialidade; a lei da responsabilidade evolutiva; a evitação da lei do gersismo; a lei de ação  

e reação permeando o empreendedorismo invexológico. 

Filiologia: a empreendedorismofilia; a invexofilia; a proexofilia; a decidofilia empreen-

dedora; a neofilia; a teaticofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a criticofilia; a autopesquisofi-

lia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a fracassofobia empreendedora; a errofobia; a proexofobia; a sucessofobia;  

a decidofobia; a neofobia; a criticofobia; a heterocriticofobia; a economofobia; a laborfobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do empregado; a evitação da síndrome da dis-

persão consciencial; a profilaxia da síndrome da pré-derrota na iniciação empreendedora; a ex-

trapolação da síndrome da interiorose frente ao desenvolvimento do empreendedorismo; a sín-

drome do conflito de paradigmas; o enfrentamento da síndrome do ansiosismo; o combate à sín-

drome do workaholism. 

Maniologia: a profilaxia da megalomania empreendedora; a ruptura da egomania; a eli-

minação da riscomania; a dissolução da nostomania dos empreendimentos exitosos; a mania de 

omissão das responsabilidades; a mania de não aprender com os erros; a mania da falta de perse-

verança na superação de dificuldades; a mania da autovitimização. 

Mitologia: o mito da fórmula mágica para o sucesso no empreendedorismo; o mito da 

sorte ser essencial para o sucesso no empreendedorismo; o mito do empreendedorismo nato;  

o mito do empreendedorismo sem riscos e incertezas; o mito do insucesso por falta de dinheiro;  

o mito de o dinheiro ser garantia de perenidade; a anulação de o mito do jovem inversor ser sem-

pre empreendedor inexperiente, desconsiderando a holobiografia. 

Holotecologia: a invexoteca; a proexoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca;  

a mentalsomatoteca; a traforoteca; a administroteca; a energoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Proexologia; a Conscienciocentrologia; a Interas-

sistenciologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Grupo-

carmologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência empreendedora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin jovem inversora. 

 

Masculinologia: o empreendedor invexológico; o empreendedor evolutivo; o inversor 

existencial; o invexólogo; o líder; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

o conscienciólogo; o proexólogo; o exemplarista; o amparador intrafísico; o voluntário; o epicon 

lúcido; o reurbanizador; o tocador de obra; o homem de ação; o visionário; o planejador; o gestor; 

o administrador; o patrocinador; o sustentador. 

 

Femininologia: a empreendedora invexológica; a empreendedora evolutiva; a inversora 

existencial; a invexóloga; a líder; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;  

a consciencióloga; a proexóloga; a exemplarista; a amparadora intrafísica; a voluntária; a epicon 

lúcida; a reurbanizadora; a tocadora de obra; a mulher de ação; a visionária; a planejadora; a ges-

tora; a administradora; a patrocinadora; a sustentadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens imprehensor; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interas-

sistens; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens cosmovi-

siologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens heu-

risticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: empreendedorismo invexológico inicial = a predisposição do adolescen-

te, inversor ou inversora, em implantar as ideias inatas inovadoras oriundas do Curso Intermissi-

vo; empreendedorismo invexológico avançado = a predisposição do jovem, inversor ou inversora, 

iniciar ação empreendedora evolutiva no âmbito conscienciocêntrico e / ou na carreira profissio-

nal até os 26 anos de idade. 

 

Culturologia: a cultura pessoal da Autopriorologia; a cultura invexológica; a cultura 

da intelectualidade precoce; a cultura da Autoproexologia; a cultura do empreendedorismo inte-

rassistencial; a cultura da antissubmissão ao líder autocrático; a cultura do empreendedorismo 

evolutivo. 

 

Competências. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 4 competências evolutivas a se-

rem desenvolvidas pelo empreendedor invexológico: 

1.  Criatividade. Encarar problemas de novas maneiras, deixando de lado posturas men-

tais viciosas e barreiras do pensamento. 

2.  Evolutividade. Transformar o perfil empreendedor pessoal convencional em evolu-

tivo. 

3.  Exequibilidade. Transformar as possíveis ações de empreendedor convencional em 

realizações evolutivas. 

4.  Liderança. Liderar pessoas por meio da própria motivação, comunicação, autoconhe-

cimento e autocontrole emocional, utilizando os próprios trafores e superando os trafares. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o empreendedorismo invexológico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Atitude  profissional:  Administraciologia;  Neutro. 

05.  Carreira  empreendedora  evolutiva:  Empreendedorismologia;  Homeostático. 

06.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

07.  Empreendedorismo  reurbanizador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  da  carreira  profissional:  Proexologia;  Neutro.  

09.  Exemplarismo  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

10.  Incubadora  paratecnológica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  financeira  invexogênica:  Invexologia;  Neutro. 

12.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

13.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

15.  Protagonismo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

 

A  POSTURA  LÚCIDA  DO  EMPREENDEDORISMO  INVEXO-
LÓGICO  FAVORECE  A  MATURIDADE  CONSCIENCIAL  PRE-
COCE  E  A  SUSTENTABILIDADE  PARA  PROPOR  E  GERIR  

NEOEMPRESAS  COSMOÉTICAS  E  INTERASSISTENCIAIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera o empreendedorismo invexológico 

passível de tornar-se carreira evolutiva? Já pensou em investir na priorização da invéxis enquanto 

condição otimizadora da proéxis?  
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E M P R E E N D E D O R I S M O    N O    V O L U N T A R I A D O  
( E M P R E E N D E D O R I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O empreendedorismo no voluntariado é a capacidade de realização interas-

sistencial da conscin, homem ou mulher, em transformar ideias e oportunidades em ações evoluti-

vas, cosmoéticas e reurbanizadoras, por meio da vontade própria, não remunerada e com atitude 

profissional inovadora. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo empreender procede do idioma Latim, imprehendo ou impraehen-

do, “tentar executar alguma tarefa”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo empreendimento apare-

ceu no Século XIX. A palavra voluntário deriva do idioma Latim, voluntarius, “que age por 

vontade própria”. Surgiu no Século XV. O termo voluntariado apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Condução de empreendimento voluntário. 2.  Empreendedorismo no 

trabalho voluntário. 3.  Gestão empreendedora voluntária. 4.  Ação inovadora no voluntariado. 

Neologia. As 3 expressões compostas empreendedorismo no voluntariado, empreende-

dorismo básico no voluntariado e empreendedorismo avançado no voluntariado são neologismos 

técnicos da Empreendedorismologia. 

Antonimologia: 1.  Empreendedorismo capitalista. 2.  Condução de negócio lucrativo. 

3.  Implementação de empreendimento egocêntrico. 4.  Empreendedorismo especulativo. 

Estrangeirismologia: o empowerment consciencial; o management; o coaching técnico 

multifuncional; a awareness empreendedora; o desenvolvimento da learning organization; o Ad-

ministrarium consciente; o trade-off inteligente; o timing nas decisões empreendedorísticas vo-

luntárias; as best practices organizacionais e evolutivas; o know-how da interassistência; o net-

working multidimensional; o feeling quanto às prioridades evolutivas interassistenciais; o strong 

profile; o upgrade nas pesquisas; o Voluntarium; o Paravoluntarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente no autodiscernimento 

quanto ao empreendedorismo evolutivo e interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Empreende-

dorismo evolutivo reurbaniza. Completemos nossos empreendimentos. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, listadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Empreendedor. Quando o empreendedor penseniza no melhor para todos, os 

amparadores extrafísicos atuam abrindo caminhos e evitando tragédias gestacionais”. 

2.  “Empreendedorismo. Depois de alcançar a condição evolutiva da desperticidade, 

todas as conscins se tornam empreendedoras, em função da interassistencialidade evolutiva”. 

3.  “Voluntariado. Sem interassistencialidade não existe voluntariado de alto nível, 

sendo este um assunto da Enganologia”. 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do empreendedorismo; o holopensene do volunta-

riado; o holopensene pessoal do autodiscernimento empreendedorístico; o holopensene pessoal da 

Conscienciocentrologia; a autopensenização linear; os neopensenes; a neopensenidade; o holo-

pensene traforista; o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; o holopensene universa-

lista; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; a mu-

dança do padrão holopensênico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; o holopense-

ne grupal da Interassistenciologia; o holopensene da convivialidade produtiva; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade. 
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Fatologia: a interassistencialidade lúcida qualificando o empreendedor voluntário; a pro-

atividade na definição de neoestratégias; o empreendedorismo reurbanizador; o megafoco na prio-

ridade evolutiva; o empreendedorismo evolutivo; o megaempreendimento conscienciológico;  

a disponibilidade para a interassistencialidade lúcida; a capacidade reequilibradora diante dos 

obstáculos; o intraempreendedorismo; a diferenciação cosmoética nas ações empreendedoras vo-

luntárias em relação aos empreendedores convencionais; a meta despertológica alavancada nos 

projetos empreendedores voluntários; o sobrepairamento cosmoético nas atitudes empreendedo-

ras; a estratégia de desenvolvimento empreendedor articulada com o desenvolvimento conscienci-

al; a sustentabilidade econômico-financeira para a manutenção do voluntariado; a liderança servi-

dora; a neoabordagem pesquisística incluindo o paradigma consciencial; o desenvolvimento da 

sustentabilidade proexológica; a tarefa do esclarecimento (tares) acelerando projetos empreende-

dores; a racionalização lúcida dos recursos na manutenção dos empreendimentos; a negatividade 

atrasando o movimento empreendedor; o medo e a insegurança nos momentos críticos; as auto-

corrupções; a verdade relativa de ponta (verpon) estimulando a inovação empreendedora; a apren-

dizagem ativa na participação voluntária do empreendedor; a força presencial necessária nos em-

preendimentos; o planejamento e controle dos projetos; o mentoring para neoideias; a autopesqui-

sa contínua na jornada empreendedora; o discernimento na condução das atividades; a comunica-

bilidade assertiva no voluntariado empreendedor; a autoqualificação empreendedora; o desenvol-

vimento de soluções personalizadas e criativas; a audácia e coragem no enfrentamento dos desafi-

os; a autorganização profissional; a inovação e criatividade; os impulsos subcerebrais atravancan-

do o fluxo das atividades voluntárias; o relacionamento integrador com os stakeholders; a profis-

sionalização priorizada; o feedback construtivo; o Congresso Internacional de Empreendedoris-

mo Evolutivo do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); os empreen-

dimentos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a inteligência evolutiva (IE) nos neoempre-

endimentos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nas ações empreen-

dedoras voluntárias; o auto e heterodesassédio viabilizando os empreendimentos voluntários; a vi-

vência da autoconscientização multidimensional (AM); a interassistência viabilizando a reurbani-

zação extrafísica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal no desenvolvimento do empreen-

dedorismo no voluntariado; a atenção aos parafatos na compreensão dos insights; a tenepes na 

alavancagem dos projetos evolutivos; o amparo extrafísico na condução dos projetos voluntários; 

o assédio extrafísico podendo impedir o voluntariado renovador; o extrapolacionismo parapsíqui-

co ampliando o alcance da capacidade empreendedora; a identificação das parassincronicidades;  

a participação no Curso Intermissivo (CI); a autovivência da projetabilidade lúcida (PL) apontan-

do neodiretrizes nos empreendimentos; a autodisponibilidade parapsíquica interassistencial; a re-

percussão multidimensional das atividades lúcidas nos empreendimentos voluntários; as energias 

conscienciais homeostáticas contribuindo para o equilíbrio nas interrelações; a leitura energética 

dos ambientes na identificação dos parafenômenos; a vivência da liderança multidimensional;  

a reurbanização extrafísica alavancando o voluntariado e paravoluntariado empreendedor. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intenção cosmoética–empreendedorismo no voluntaria-

do; o sinergismo vontade inquebrantável–capacidade empreendedora; o sinergismo vontade em-

preendedora–voluntariado interassistencial; o sinergismo inovação evolutiva–empreendedoris-

mo; o sinergismo automotivação–qualificação empreendedora; o sinergismo saber–saber fazer–

–querer fazer; o sinergismo empreendedorismo no voluntariado–proéxis. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco mentalsomáti-

co; o princípio da autodesassedialidade; o princípio de não ter medo de errar; o princípio cos-

moético “aconte a o melhor para todos”; o princípio interassistencial. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a conduta do empre-

endedor voluntário; o código da megafraternidade; o código grupal de Cosmoética (CGC); o có-

digo de ética dos empreendedores; o código de conduta do gestor. 

Teoriologia: a teoria da Cosmoética Destrutiva; a teoria da Administração Conscien-

ciológica; a teoria da liderança cosmoética; a teoria da Autorganizaciologia; a teoria da recicla-

gem pensênica. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento cosmoético; a técnica da gestão empreende-

dora interassistencial; a técnica do autodidatismo; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o empreendedorismo no voluntariado; o voluntariado nas Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado conscienciológico da tares; o paravoluntariado assis-

tencial em tempo integral; o voluntariado conscienciológico certo, no lugar certo, na hora certa 

e junto às pessoas certas; o voluntariado dedicado às organizações de desenvolvimento empreen-

dedor (fundações, institutos, associações e ONGs); o voluntariado a distância; a voluntariome-

tria; o exemplarismo no voluntariado para a reciclagem dos empreendedores não voluntários;  

o voluntariado empreendedor no apoio às reciclagens (recin e recéxis); a potencialização dos 

trafores empreendedores no voluntariado conscienciológico e de organizações voluntárias; a au-

toconsciência do empreendedor no conhecimento dos trafores, trafares e trafais dos voluntários. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquiso-

logia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Empreendedorismologia; o Colégio Invisível dos 

Administradores; o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia; o Colégio Invisível da Pesquisologia. 

Efeitologia: o efeito halo do EV no fortalecimento do holopensene empreendedor no vo-

luntariado; o efeito interassistencial inerente ao empreendedorismo voluntário; o efeito tarístico 

de abrir mão do individual em prol do coletivo; o efeito cosmovisiológico do empreendedorismo 

no voluntariado; os efeitos homeostáticos da intencionalidade qualificada. 

Neossinapsologia: a criação das neossinapses empreendedoras evolutivas; as neossi-

napses da interassistencialidade avançada; a aplicação das neossinapses intermissivas; as para-

neossinapses geradas no voluntariado empreendedor; as neossinapses geradas pelo exemplaris-

mo do empreendedor voluntário. 

Ciclologia: o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo acolhimento-orientação-

-encaminhamento; o ciclo iniciativa-manutenção-acabativa; o ciclo líder-liderado; o ciclo apren-

dizagem permanente–educação continuada; o ciclo aprender-ensinar; o ciclo das neoideias. 

Enumerologia: o empreendedor voluntário conscienciocêntrico; o empreendedor volun-

tário cosmoético; o empreendedor voluntário desassediador; o empreendedor voluntário inova-

dor; o empreendedor voluntário interassistencial; o empreendedor voluntário reurbanizador;  

o empreendedor voluntário tarístico. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autolucidez-autodiscerni-

mento; o binômio empreendedor lúcido–voluntário consciente; o binômio limite do assistido–li-

mite do assistente; o binômio atitude empreendedora–atitude voluntária; o binômio teática-ver-

bação; o binômio protagonismo-liderança. 

Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação inteligência empreende-

dora–desenvolvimento no voluntariado; a interação anticonflitividade-megafraternidade; a inte-

ração aceitação do ônus–recepção do bônus; a interação planejamento empreendedor–consecu-

ção diferenciada; a interação heterocrítica-autocrítica; a interação neoempreendimento-neoin-

termissivistas. 

Crescendologia: o crescendo homeostase pessoal–homeostase grupal; o crescendo em-

preendedorismo-completismo; o crescendo aporte-retribuição; o crescendo autoproéxis-maxi-

proéxis; o crescendo empreendedor convencional–empreendedor conscienciocêntrico; o crescen-
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do inteligência empreendedora–inteligência evolutiva; o crescendo abertismo consciencial–lide-

rança interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio autodomínio-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio em-

preendedor-amparador-assistido; o trinômio da tridotação consciencial comunicabilidade-inte-

lectualidade-parapsiquismo; o trinômio eficiência-eficácia-efetividade; o trinômio conhecimento-

-habilidades-atitudes; o trinômio voluntariado-autopesquisa-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–coragem evolutiva– 

–paciência interconsciencial; o polinômio demanda-planejamento-consecução-avaliação-corre-

ção; o empreendedor voluntário qualificado pelo polinômio habilidade-especialidade-experiên-

cia-comunicabilidade; o polinômio autoconhecimento–estratégia–domínio energético–compro-

metimento; o polinômio capacidade de agir–capacidade de refletir–capacidade de disseminar– 

–aprendizagem contínua. 

Antagonismologia: o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo foco na 

solução / foco no problema; o antagonismo posicionamento cosmoético / imposição; o antagonis-

mo argumento racional / apelo emocional; o antagonismo atitude empreendedora / atitude con-

servadora. 

Paradoxologia: o paradoxo de esperar resultados diferentes agindo sempre da mesma 

maneira; o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo de o empreendedorismo 

no voluntariado produzir resultados assistenciais e não comerciais; o paradoxo anticonflitivida-

de-Impactoterapia; o paradoxo convivialidade desafiadora–oportunidade interassistencial. 

Politicologia: a democracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a an-

tiburocracia; a pesquisocracia; a cientificocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da ação e da reação; a lei da causa e efeito; a lei da Cosmoética; a lei 

da evolução consciencial contínua; a lei do livre arbítrio na escolha do momento certo de empre-

ender; a lei da interassistencialidade coletiva; a lei do voluntariado no Brasil N. 9.608 / 1998. 

Filiologia: a administrofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a convi-

viofilia; a liderofilia; a cosmoeticofilia; a taristicofilia; a abertismofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; o combate à organizaciofobia; a heterocriticofobia; a comuni-

cofobia; a mentalsomatofobia; a recinofobia; a alodoxafobia. 

Sindromologia: a supressão da síndrome da pusilanimidade; a erradicação da síndrome 

da inércia; a cura da síndrome da ansiedade; a redução da síndrome da dispersão consciencial 

(SDC) na gestão empreendedora. 

Maniologia: a mania de desistir; a egomania; a mania de reclamar; a mania de manipu-

lar; a mania de generalizar; a mania de dar desculpas; a mania de procrastinar. 

Mitologia: a eliminação do mito do impossível; o mito de mudanças sem esforço; o mito 

do empreendedor voluntário perfeito; o mito da possibilidade de agradar a todos; o mito do em-

preendimento finalizado; o mito de evoluir sem erros; o mito eletronótico. 

Holotecologia: a administroteca; a cosmoeticoteca; a diagnosticoteca; a interassistencio-

teca; a mentalsomatoteca; a organizacioteca; a polimatoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Empreendedorismologia; a Administraciologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Liderologia; a Mentalso-

matologia; a Reurbanologia; a Voluntariologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin empreendedora; a conscin voluntária; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o empreendedor voluntário; o reurbanizador; o líder; o amparador in-

trafísico; o aglutinador; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o exemplarista; o reci-
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clante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obras; os empreendedores da 

Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Femininologia: a empreendedora voluntária; a reurbanizadora; a líder, a amparadora in-

trafísica; a aglutinadora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a exemplarista; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obras; as empreendedoras da 

CCCI. 

 

Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens administrator; o Homo sa-

piens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapi-

ens intermissivus; o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens taristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: empreendedorismo básico no voluntariado = aquele com baixo grau de 

orientação tarística e teática, demonstrando disponibilidade interassistencial mínima; empreende-

dorismo avançado no voluntariado = aquele com orientação tarística e teática, demonstrando dis-

ponibilidade interassistencial plena. 

 

Culturologia: a cultura da Administraciologia; a cultura do empreendedorismo evoluti-

vo; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da aprendizagem; a cultura organizacional. 

 

Desafios. Na perspectiva da Liderologia, eis, por exemplo, listadas em ordem alfabética, 

9 ações desafiadoras prioritárias de autenfrentamento no fortalecimento do empreendedorismo no 

voluntariado interassistencial lúcido: 

1.  Alinhar: a convergência nas soluções com resultados, suprimindo a arrogância. 

2.  Articular: a harmonização dos conflitos, combatendo o perfeccionismo. 

3.  Decidir: a coragem para assumir os riscos e agir, superando a insegurança. 

4.  Flexibilizar: a percepção da necessidade de redirecionamento, eliminando assédios. 

5.  Interpretar: a leitura e compreensão da cultura local, evitando críticas. 

6.  Organizar: o ordenamento das informações e recursos, reduzindo a dispersão. 

7.  Promover: o estímulo ao engajamento nos projetos, controlando a impulsividade. 

8.  Reciclar: a realização de mudanças intraconscienciais, diminuindo atitudes egoicas. 

9.  Sobrepairar: o posicionamento elevado e cosmoético, prevenindo a onipotência. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o empreendedorismo no voluntariado, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Assistência  ao  voluntário:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02.  Atitude  inovadora:  Administraciologia;  Neutro. 

03.  Carreira  empreendedora  evolutiva:  Empreendedorismologia;  Homeostático. 

04.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

05.  Empreendedorismo  reurbanizador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Empreendimento  sustentável:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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07.  Escola  de  líderes  cosmoéticos:  Liderologia;  Homeostático. 

08.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

09.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

10.  Voluntariado  conscienciocêntrico  autorreeducativo:  Experimentologia;  Home-

ostático. 

11.  Voluntariado  conscienciológico  internacional:  Interassistenciologia;  Homeostá-

tico. 

12.  Voluntariado  propulsor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Voluntariado  virtual  conscienciocêntrico:  Policarmologia;  Neutro. 

14.  Voluntário  criativo:  Voluntariologia;  Homeostático. 

15.  Voluntariometria:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

 

O  EMPREENDEDORISMO  NO  VOLUNTARIADO  POTENCIALI-
ZA  A  REURBANIZAÇÃO  INTRA  E  EXTRAFÍSICA,  ALAVAN-

CANDO  A  INTERASSISTENCIALIDADE  COSMOÉTICA  E  ORI-
ENTAÇÃO  TARÍSTICA,  RUMO  AO  MEGAFOCO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a importância do empreendedorismo 

voluntário, visando ampliar a interassistencialidade nas Instituições Conscienciocêntricas? Quais 

ações assistenciais desenvolve nos empreendimentos evolutivos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Mansur, Phelipe; Empreendedorismo Evolutivo; pref. Mário Oliveira; revisores Caio Polizel, Roberto Otu-
zi, Erotides Louly; & Rosemary Salles; 246 p.; 30 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 6 tabs.; glos. 210 termos; 98 refs.;  

3 webgrafias; 2 filmografias; alf.; 21 x 14 cm.; br.; 1a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; 

páginas 29 e 84. 

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 lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

579, 580, 1.425 e 1.716. 

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; páginas 174 e 326. 

 

A. D. 
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E M P R E E N D E D O R I S M O    RE U R B A N I Z A D O R  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O empreendedorismo reurbanizador é a capacidade, habilidade, compe-

tência, traço-força das conscins intermissivistas, de modo individual ou grupal, ao idealizar e rea-

lizar empreendimento inovador, cosmovisiológico, interassistencial, com intuito de transformar 

qualitativamente situações, ambientes, cenários, contextos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo empreender procede do idioma Latim, imprehendo ou impraehen-

do, “tentar executar alguma tarefa”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo empreendimento 

apareceu no Século XIX. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; re-

petição, iteração; reforço, intensificação; oposição, rejeição”. O termo urbano vem do mesmo 

idioma Latim, urbanus, “da cidade; urbano”, e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, 

“cidade”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Cultura empreendedora reeducadora. 2.  Gestão reurbanizadora evo-

lutiva.  3. Empreendedorismo transformador cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas empreendedorismo reurbanizador, empreendedo-

rismo reurbanizador básico e empreendedorismo reurbanizador avançado são neologismos 

técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1. Empreendedorismo belicista. 2.  Empreendedorismo antievolutivo. 

Estrangeirismologia: o know-how da interassistência; o timing das prioridades evoluti-

vas; o megafoco contextual associado ao detalhismo e exaustividade nas performances empreen-

dedoras; o networking multidimensional; o feeling do momento oportuno para empreender levan-

do em consideração as melhores condições e o maior número de consciências assistidas; o clea-

ning up do ambiente; o zoom intuitivo na direção certa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao maximecanismo evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evoluir: sa-

ber empreender. Maxiproéxis: megaempreendimento reurbanizador. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do empreendedorismo; o materpensene pessoal da 

reurbanização; a matriz pensênica coletiva, a partir dos trafores; as estratégias para entrar em ter-

reno holopensenicamente “inóspito”; o holopensene da serenidade; o holopensene da megafrater-

nidade. 

 

Fatologia: o empreendedorismo reurbanizador; o aproveitamento planejado de talentos  

e oportunidades na realização de empreendimentos assistenciais; a prontidão para a renovação;  

o autoposicionamento vanguardista; a escolha da megaprioridade; o traforismo aplicado; o arrojo 

reurbanizador; a liderança interassistencial; o neofilismo reurbanizador; o autoconhecimento pro-

porcionando o aumento da autestima e da autoconfiança; a pulsão empreendedora; a desburocrati-

zação na obtenção das neocidadanias; as evidências de empreendimentos pró-universalismo na 

prática diária de conscins e nações; a reurbanização planetária; a autorreurbanização na busca por 

melhores desempenhos evolutivos; o empreendedorismo itinerante; a implantação de novas fren-

tes de trabalho dentro e fora do país; o conscienciocentrismo explícito; a escolha corajosa pelo 

pioneirismo evolutivo; a reeducação na explosão empreendedora; as neoideias arrojadas; o vete-

ranismo evolutivo; os empreendimentos capazes de promoverem reciclagens, tanto pessoais quan-

to coletivas; os projetos de mudanças contínuas, facilitando a mudança da cultura organizacional; 

a melhoria da qualidade de vida das coletividades; as diásporas e os reagrupamentos evolutivos; 
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os empreendimentos homeostáticos; a frente de trabalho assistencial reurbanizadora na África;  

a implantação gradativa do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mudança para 

melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias; as interações com a multidimensiona-

lidade; a Parapedagogia empreendedora; a idealização e a implementação da comunex Interlúdio; 

a paradiplomacia atuando no entendimento dos bolsões holopensênicos peculiares a cada cultura; 

o toque do amparador; o toque do Serenão; a paradiáspora; a reurbanização extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do aproveitamento das oportunidades evolutivas; o si-

nergismo da ação empreendedora, gerando novos conhecimentos; o sinergismo da autodetermi-

nação enquanto liberdade de escolha e de ação. 

Principiologia: o princípio da Cosmoética norteando o processo reurbanizador; o prin-

cípio da responsabilidade assumida enquanto empreendedor; o princípio do dinamismo evoluti-

vo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do megafoco interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) iniciando o processo de transfor-

mação interior; o código grupal de Cosmoética (CGC) ampliando a rede de transformação cole-

tiva. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria dos Serenões. 

Tecnologia: a técnica da educação empreendedora interassistencial. 

Voluntariologia: a prática do autempreendedorismo no voluntariado conscienciológico, 

sustentado pelo vínculo consciencial; o trabalho conjunto dos voluntários da Conscienciologia; 

os voluntários reurbanizadores das ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Reurbanologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível do Empreendedorismo; o Colégio Invisível da Parar-

reurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos da visão de longo alcance; os efeitos evolutivos do exemplarismo 

vanguardista; a qualificação empreendedora enquanto efeito do Paradireito; os efeitos da Para-

diplomacia na atuação empreendedora de alto nível; o efeito do megafoco interassistencial;  

o efeito da reurbanização causada pelos empreendimentos evolutivos; o efeito da valorização do 

potencial consciencial; a depuração do holopensene intrafísico enquanto efeito das reurbaniza-

ções extrafísicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da capacidade de gerar novos conheci-

mentos. 

Ciclologia: o ciclo resultados positivos–resultados negativos; o ciclo sucessos-insu-

cessos marcando a escalada empreendedora; o ciclo da construção do desenvolvimento humano. 

Enumerologia: o perfil empreendedor; o talento inovador; a capacidade de concretizar; 

a autodisposição assistencial; a habilidade social; a articulação empreendedora; a abertura de no-

vas perspectivas. 

Binomiologia: o binômio técnica-vanguarda; o binômio protagonismo-liderança; o bi-

nômio dinamismo-ação; o binômio organização-decisão; o binômio planejamento-estratégia;  

o binômio confiança-colaboração; o binômio determinação-autoconfiança; o binômio paciência- 

-detalhismo; o binômio viabilidade-resultados; o binômio solidariedade-parceria; o binômio 

convivialidade-cooperação. 

Interaciologia: a interação das redes de cooperação potencializando a construção do 

desenvolvimento; a interação pioneiro-seguidor. 

Crescendologia: o crescendo das repercussões da cosmovisão reurbanizadora; o cres-

cendo reurbanização extrafísica (reurbex)–reurbanização intrafísica (reurbin); o crescendo da 

interconfiança equipin-equipex; o crescendo iniciativa individual–completismo grupal; o cres-
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cendo Pedagogia empreendedora–Parapedagogia empreendedora; o crescendo autoliderança- 

-heteroliderança. 

Trinomiologia: o trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização; o trinômio auto-

discernimento–senso de humanidade–tares; o trinômio volição-decisão-determinação; o trinômio 

esforço-repetição-realização; o trinômio reeducação-racionalidade-ética; o trinômio ambiente- 

-energia-liderança; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio 

Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio von-

tade-criatividade-perseverança-mudança. 

Antagonismologia: o antagonismo punir erros / reconhecer acertos; o antagonismo co-

munex evoluída / comunex atrasada. 

Paradoxologia: o paradoxo de o acúmulo de retroexperiências poder fundamentar a ge-

ração de neoconstructos; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço na consolidação dos empreendimentos libertários; 

 a lei da inseparabilidade grupocármica possibiltando os acertos multisseculares; a lei da res-

ponsabilidade evolutiva. 

Filiologia: a evoluciofilia; a reurbanofilia; a proexofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da apriorismose;  

a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania de não assumir responsabilidades evolutivas; a mania de não 

aprender com os erros; a mania de desistir na primeira dificuldade. 

Mitologia: o mito da carreira solo; o mito de o empreendedorismo ser para poucos  

e ser “dom”; o mito da incapacidade de mudar a realidade; o mito de construir empreendimento 

sem riscos e incertezas; o mito de ser preciso punir erros na educação empreendedora ao invés 

de usá-los enquanto elementos de construção de conhecimento. 

Holotecologia: a reurbanoteca; a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Reurbanologia; a Paradireitologia; a Paradiplo-

macia; a Maxiproexologia; a Conscienciocentrologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia;  

a Pararreurbanologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciência empreendedora; o ser 

desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o empreendedor; o reurbanizador; o líder; o aglutinador; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; 

o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de 

obras; o homem de ação; o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a empreendedora; a reurbanizadora; a líder, a aglutinadora; a atacadista 

consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; 

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 

lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;  

a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de 

obras; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens reeducator; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: empreendedorismo reurbanizador básico = a transformação de ambientes 

degradados (favelas, cracolândias) em comunidades hígidas; empreendedorismo reurbanizador 

avançado = os campi conscienciológicos. 

 

Culturologia: a cultura das reurbanizações intra e extrafísicas; a cultura da sabedoria 

evolutiva; a cultura do empreendedorismo evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o empreendedorismo reurbanizador, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  África:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

05.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

06.  Empreendimento  sustentável:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

08.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

11.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 

12.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 

14.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Reurbanização  na  Tríplice  Fronteira:  Reurbanologia;  Neutro. 

 

O  EMPREENDEDORISMO  REURBANIZADOR  TRANSFORMA 
CENÁRIOS  INÓSPITOS  EM  POSSIBILIDADES  DE  EVOLU- 
ÇÃO  POR  MEIO  DE  AÇÕES  COSMOÉTICAS  INTERASSIS- 
TENCIAIS  DAS  CONSCINS  INTERMISSIVISTAS  ATILADAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância da reurbanização em 

curso na Terra? Contribui com essa megafrente interassistencial pró-evolutiva? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Diamandis, Peter H.; & Kotler, Steven; Abundância: O Futuro é Melhor do que você imagina (Abundan-
ce: The Future is better than your think); revisora Lizete Mercadante Machado; trad. Ivo Korytowski; 424 p.; 6 partes; 19 

caps.; 13 citações; 6 enus.; 2 fotos; 63 gráfs.; 3 ilus.; 5 mapas; 2 microbiografias; 12 tabs.; posf.; 797 notas; 1 apênd.; alf.; 

23 x 15,5 cm; br.; 1ª imp.; HSM Editora; São Paulo, SP; 2012; páginas 46, 161 e 275. 
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2.  Dolabela, Fernando; Pedagogia Empreendedora; pref. Gilberto Dimenstein; revisora Maria Luiza X. Sou-

to; 144 p.; 4 caps.; 35 citações; 2 E-mails; 47 enus.; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 1 website; 39 refs.; 3 webgra-

fias; 1 anexo; 23 x 16 cm; br.; Editora de Cultura; São Paulo, SP; 2003; páginas 30 a 35 e 55 a 59. 
3.  Equipe CIEC IIPC – Caxias do Sul; Empreendedorismo Reurbanizador: Materpensene Urbano como 

Facilitador da Maxiproéxis Grupal; Artigo; Anais da I Jornada de Administração Conscienciológica; Porto Alegre, RS; 

04-07.09.04; 12 E-mails; 11 enus.; 12 minicurrículos; 7 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 
(IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 300 a 305. 

4.  Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; & Mckee, Annie; Os Novos Líderes: A Inteligência Emocional nas 

Organizações (Primal Leadership); revisora Carla Barbosa Marques; trad. Edgar Rocha; 308 p.; 3 partes; 11 caps.; 1 cita-
ção; 4 E-mails; 24 enus.; 1 fluxograma; 3 fotos; 1 gráf.; 3 minicurrículos; 1 website; 239 notas; 2 apênds.; 23 x 15,5 cm; 

br.; 2ª Ed.; Gradiva; Lisboa; Portugal; Outubro, 2003; página 80. 

5.  Manfroi, Isabel; Empreendedor Evolutivo: O Exemplarismo de Hércules Galló; Artigo; Anais do I Con-
gresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo; III Jornada de Administração Conscienciológia; Manaus, AM; 11-

13.11.11; 1 citação; 9 enus.; 1 minicurrículo; 5 refs.; Journal of Conscientiology; Vol. 15; N. 54-S; International Academy 
of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; November, 2011; páginas 187 a 196. 

6.  Nanus, Burt; Liderança Visionária: Como Planejar o Futuro da sua Empresa (Visionary Leadership); 

pref. Warren Bennis; revisora Claudia Amorim; trad. Luiz Euclydes Trindade Frazão Filho; XXVIII + 236 p.; 3 partes;  
9 caps.; 9 citações; 1 E-mail; 75 enus.; 1 ilus.; 1 microbiografia; 14 tabs.; 1 website; 54 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; 

br.; Editora Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 7 a 21. 

7.  Terra, Hélio Rangel; Empreendedorismo e Excelência em RH; revisor Wilson Ryoji Imoto; 208 p.; 14 ci-
tações; 1 E-mail; 39 enus.; 1 esquema; 4 ilus.; 2 tabs.; 1 website; 23 x 16 cm; br.; Editora Gente; São Paulo, SP; 2008; pá-

ginas 60 a 62. 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 1.011 e 1.012. 

9.  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 
32, 38, 55, 69 e 81. 

 

I. M. 
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E M P R E E N D I M E N T O    S U S T E N T Á V E L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O empreendimento sustentável é a ação de pessoas, empresa ou instituição, 

para realização de tarefas ou cumprimento de responsabilidades, visando a proteção ambiental,  

o enriquecimento e a promoção de bem-estar duradouro da Sociedade, favorecendo as reurbaniza-

ções extrafísicas do planeta Terra. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo empreender procede do idioma Latim, imprehendo ou impraehen-

do, “tentar executar alguma tarefa”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo empreendimento sur-

giu no Século XIX. A palavra sustentar deriva do mesmo idioma Latim, sustentare, “sustentar; 

suportar; suster; defender; proteger; favorecer; apoiar; consolar; manter; conservar; cuidar; auxi-

liar; vir em socorro; alimentar; manter; sofrer; suportar; resistir a; diferir; adiar”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O termo sustentável surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Atividade empresarial verde. 2.  Investimento ambiental. 3.  Ação so-

cialmente responsável. 4.  Iniciativa socioambiental cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo empreendi-

mento: empreendedor; empreendedora; empreender; empreendida; empreendido; maxiempreen-

dimento; megaempreendimento; microempreendimento; miniempreendimento. 

Neologia. As 3 expressões compostas microempreendimento sustentável, miniempreen-

dimento sustentável e maxiempreendimento sustentável são neologismos técnicos da Intrafisico-

logia. 

Antonimologia: 1.  Empreendimento antiecológico. 2.  Visão econômica simplista. 3.  Ato 

social irresponsável. 4.  Ato socialmente destrutivo. 

Estrangeirismologia: a atuação do Zeitgeist nas decisões empresariais; o greenwashing; 

o bluewashing; as frankenfoods; o Lebensraum; o mottainai; o nhandereko; o triple bottom line: 

profit, planet, people; os whistleblowers. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos atos necessários para a manutenção da vida humana. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Resí-

duos: custo esquecido. Descarbonizemos a consciência. 

Coloquiologia. No contexto do coloquialismo, deve-se evitar os 2 extremos nas aborda-

gens empresariais em favor da sustentabilidade: a atitude do ambientalista melancia e a ação do 

investidor tubarão. 

Citaciologia. Eis, na ordem alfabética dos autores proponentes, 3 citações elucidativas 

da relevância do tema: 

1.  Aldo Leopold (1887–1948): – Toda ética se apóia na premissa de que o indivíduo  

é membro de uma comunidade de partes interdependentes. 

2.  Bernard Shaw (1856–1950): – A indiferença é a essência da desumanidade. 

3.  Mahatma Gandhi (1869–1948): – A Terra provê o suficiente para satisfazer a ne-

cessidade de todas as pessoas, mas nem toda a ganância delas. 

Filosofia. A Filosofia do máximo bem-estar para o número máximo de consciências;  

a Filosofia do taoísmo; a Filosofia Guarani de sustentabilidade ecológica fundamentada no con-

ceito Yvy Marae’y ou terra sem males. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sustentabilidade; os ecopensenes; a ecopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene grupal da consciencialidade ecológica. 
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Fatologia: o empreendimento sustentável; a superprodução e a superpopulação mundial; 

a pobreza na condição de principal agente causador da degradação ambiental, guerras, fluxos de 

refugiados e migrações ilegais; os limites da tecnologia em oferecer soluções aos problemas rela-

cionados à conservação ambiental; a mudança de mentalidade na empresa; o erro de se negligen-

ciar a lucratividade e comprometer a sobrevivência da empresa; a responsabilização penal por cri-

mes ambientais; a substituição do Mundo Nescafé, de resultados instantâneos, pelo pensamento 

de longo prazo; os valores ecológicos e sociais do bem sobrepondo-se aos valores econômicos;  

a substituição da “empresa máquina” pela “empresa sustentável”; o fato de atualmente serem as 

corporações as únicas organizações com recursos, tecnologia e alcance global para alcançar a sus-

tentabilidade; a internalização dos custos de externalidades; o aumento da transparência agregan-

do valor à marca da empresa; o conjunto de regulamentos ISO 14001 voltadas à manutenção da 

rentabilidade e à redução do impacto ambiental da empresa; as diretrizes do ISO 26000 sobre res-

ponsabilidade social nas empresas; a mudança da economia de alto fluxo de matéria e energia, 

com fabricação em larga escala, para a de baixa produtividade e desperdício; o posicionamento 

apartidário da sustentabilidade; a visão crítica sobre o próprio sonho de consumo; a necessidade 

de se aprender a ganhar mais vendendo menos; a solidariedade encolhendo a economia informal; 

o abandono da zona de conforto; o aumento da consciência do consumidor pela demanda de pro-

dutos ecológicos; a Educação Econômica abrangendo as questões da sustentabilidade; a reativida-

de substituída pela proatividade; a mente coletiva cada vez mais cônscia do estado crítico do pla-

neta; o destino humano intrinsecamente ligado à Natureza; a solidariedade sincrônica com a gera-

ção atual e diacrônica com as gerações futuras; a gestão planetária de longo prazo; as interações 

homeostáticas da Gaia; a vivência do mundo sem fronteiras; o curso Bioenergias sem Muros do 

IIPC; o prenúncio da Era Consciencial; a formação do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os desvios patológicos das energias conscienciais (ECs); a harmo-

nia holossomática grupal potencializada pela Natureza; a desestigmatização ambiental; os desblo-

queios das ECs gravitantes; a exteriorização de energias conscienciais sadias, não-poluentes;  

o autorrevezamento multiexistencial evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proteção ambiental (regulação, denúncia, fiscalização, 

processo, punição)–adoção de tecnologias verdes; o sinergismo capital natural–capital financei-

ro–capital humano. 

Principiologia: as práticas do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS), cuja missão é integrar os princípios do desenvolvimento sustentável no 

contexto de negócios. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código de normas de gerenciamento empresarial do ISO 9000 com foco principal na 

satisfação do cliente-consumidor. 

Teoriologia: a refutação da teoria do darwinismo social; o estudo da teoria da Ecologia 

Profunda; a teoria da coexistência pacífica entre todos os princípios conscienciais; a teoria dos 

valores; a teoria das reurbexes; a teoria da recéxis; a teoria do Estado Mundial. 

Tecnologia: os procedimentos técnico-administrativos; a técnica da poupança; a técnica 

de viver o evolutivo e ecologicamente correto; as técnicas da educação ambiental. 

Voluntariologia: os voluntários do Fundo Mundial para a Natureza (WWF); os volun-

tários do Greenpeace; o corpo voluntariado presente na Fundação Brasileira para o Desenvolvi-

mento Sustentável (FBDS); o voluntariado conscienciológico das Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Ecologistas; o Colégio Invisível dos Gestores. 
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Efeitologia: o efeito da destruição do ambiente sobre a saúde das pessoas; o efeito das 

políticas públicas sobre os cidadãos; os efeitos da infraestrutura otimizada na eficácia procedi-

mental; o efeito das ações sustentáveis gerando benefícios adicionais ao valor da empresa. 

Neossinapsologia: as neossinapses Pró-Ecologia; as neossinapses favorecendo o desen-

volvimento sustentável. 

Ciclologia: o ciclo causas-efeitos; o ciclo entropia-rearranjo; os ciclos da Natureza;  

o ciclo evolutivo vida vegetal–vida zoológica–vida humana; o entendimento do ciclo ressoma- 

-dessoma esclarecendo sobre a importância de preservar hoje para poder reutilizar amanhã; o ci-

clo vital da empresa; o ciclo econômico (período de tempo do estabelecimento do rendimento 

econômico). 

Enumerologia: a degradação ambiental zero; a exploração social zero; o defeito zero;  

o lixo zero; a poluição zero; a maquilagem zero; o deslize ético zero. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio benefícios-custos; o binô-

mio direito-dever; o binômio autonomia-sustentabilidade; o binômio neovalor-neoego; o binômio 

valor de uso–valor de troca; o binômio pegada ecológica–herdeiro de si mesmo. 

Interaciologia: a interação mentalidade individual–mentalidade coletiva; a profunda in-

teração de interdependência dos seres vivos entre si e com o ambiente; a interação crescimento 

econômico–bem-estar pessoal–recin–recéxis; a interação desenvolvimento do ecodesign–conquis-

ta de novos mercados; a interação empresa-comprador-fornecedor-governo-sociedade-acionista. 

Crescendologia: o crescendo ações focadas no lucro imediato–ações voltadas aos bene-

fícios de longo prazo; o crescendo agricultura orgânica–economia familiar solidária; o crescen-

do empresa socialmente responsável–empresa sustentável; o crescendo empreendimento susten-

tável–empreendimento consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio Ciência-cultura-Tecnologia; o trinômio profit-planet-people; 

o trinômio patológico sexismo–money society–poder. 

Polinomiologia: o polinômio reduzir-reusar-reciclar-substituir-pesquisar-inovar; o po-

linômio da Natureza água-terra-fogo-ar. 

Antagonismologia: o antagonismo obsolescência planejada / design sustentável; o an-

tagonismo danos reversíveis / danos irreversíveis; o antagonismo uso da prática poluidor-paga-

dor como conduta padrão / visão do pagador-poluidor focada no lucro inconsequente; o antago-

nismo otimista tecnológico / pessimista ambiental; o antagonismo slow fashion / fast fashion;  

o antagonismo Ecologia / Sujismundismo; o antagonismo Ecologia / poluição. 

Paradoxologia: o paradoxo da perda de poder gerar ganhos evolutivos; o paradoxo dos 

limites da tecnologia obrigando a sociedade do conhecimento tornar-se a sociedade do autoco-

nhecimento; o paradoxo das fazendas orgânicas compartilharem inconscientemente água subter-

rânea contaminada por agrotóxicos; o paradoxo da busca por agentes químicos tornarem a vida 

humana melhor, entretanto, contribuindo para o aumento do aparecimento de câncer na Huma-

nidade. 

Politicologia: a política ambiental; a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cos-

moeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a segunda lei da termodinâmica; a lei do gersismo; a lei da transparência 

pública no combate à corrupção; a lei estadunidense Right to Know ou “direito de saber”. 

Filiologia: a ecologicofilia; a conviviofilia; a zoofilia; a fitofilia. 

Fobiologia: a fitofobia; a zoofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do apetite excessivo; a síndrome do hiperconsumismo; a sín-

drome de eletro-hipersensibilidade; a síndrome de burnout; a síndrome de Gabriela; a síndrome 

da subestimação; a síndrome do edifício doente. 

Mitologia: o mito da Natureza ser intocada; o mito da Tecnologia ser capaz de, por si 

só, eliminar a existência da fome e da pobreza; o mito de todo o crescimento de renda implicar 

necessariamente em maior consumo de energia; o mito da adoção de práticas sustentáveis ser 

mais custoso à Sociedade; o mito das práticas de desenvolvimento sustentável ser sinônimo de 

recessão econômica; o mito da atuação do governo ser dispensável; o mito de ser fácil praticar 

efetivas ações sustentáveis. 
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Holotecologia: a experimentoteca; a ecoteca; a energoteca; a fitoteca; a zooteca; a ad-

ministroteca; a economoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Vinculo-

logia; a Sociologia; a Experimentologia; a Proxemicologia; a Etologia; a Parassociologia; a Para-

percepciologia. 

 

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 ecológica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopoli-

ta; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;  

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; 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 educador ambiental; o consumidor; o economista; o empreendedor; o admi-

nistrador; o gestor. 

 

Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopo-

lita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeu-

ta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;  

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; 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 educadora ambiental; a consumidora; a economista; a empreendedora; a ad-

ministradora; a gestora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens echologus; o Homo sapiens adaptatus; o Homo sapiens 

harmonicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens tech-

nologicus; o Homo sapiens experimentor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: microempreendimento sustentável = a construção da residência proexo-

gênica alimentada pela eletricidade produzida por gerador solar fotovoltaico; miniempreendimen-

to sustentável = a fabricação e comercialização de bandejas e copos plásticos biodegradáveis para 

embalar alimentos feitos a partir de amido de mandioca; maxiempreendimento sustentável 

= o PUR, produto de baixíssimo custo destinado à purificação de água, em países cujo acesso 

à água potável é escasso. 

 

Culturologia: a cultura do consumo supérfluo; a cultura da felicidade gerada por mar-

keting; a substituição da cultura do “vencedor leva tudo” pela cultura da vitória de todos; a cul-

tura da sustentabilidade como instrumento de preservação ambiental; a culture jamming ou o des-

vio iconoclasta e humorístico da comunicação e dos códigos visuais das grandes marcas interna-

cionais com o objetivo de sensibilizar os consumidores. 

 

Cronêmica. Há 3 razões, listadas na ordem alfabética, para as empresas se preocuparem 

com a questão do emprego do fator tempo nos empreendimentos sustentáveis: 

1.  Autorrenovação. A superexploração dos recursos naturais a curto prazo, não respei-

tando o limite da autorrenovação destes recursos. 
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2.  Conflito. A percepção do próprio tempo impactando no ritmo das inovações sustentá-

veis por meio do conflito em ser este largo, simultâneo e, portanto, vital à sobrevivência aqui- 

-agora da empresa, versus o paradigma de considerar o tempo longo, sequencial, assim, importan-

do mais pensar o futuro da instituição, antecipando as necessidades a surgirem em horizonte de 

longuíssimo prazo. 

3.  Irreversibilidade. A degradação ambiental ultrapassando o ponto da irreversibilidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Sustentabilidade, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 100 

temas para reflexão ou uso quando na gestão ou execução de empreendimentos sustentáveis: 

01. Abordagem MIPS (Intensidade do uso de material por unidade de serviço). 

02. Agricultura orgânica sustentável. 

03. Agrossilvicultura. 

04. Ambientalismo corporativo. 

05. Análise do ciclo de vida. 
06. Análise do tríplice resultado (Triple bottom line): pessoas, ambiente e lucro. 

07. Balanço social. 
08. Benchmarking ambiental: a melhoria contínua de práticas empresariais não-destru-

tivas do ambiente. 

09. Bens públicos globais (BPG). 

10. Binômio minimização-otimização. 
11. Bioprodução (Biopharming): a geração de biofábricas na produção de vacinas. 

12. Brownfields: a recuperação do imóvel ambientalmente degradado. 

13. Bússola ecológica: o controle do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. 

14. Cap and trade: a quantidade de gás carbônico permitida a setor industrial específico 

ou país emitir. 

15. Capacidade de carga: o impacto dos fluxos turísticos em áreas naturais. 

16. Capacidade de suporte (humano): os efeitos da população humana sobre o ecossis-

tema. 

17. Capitalismo stakeholder: o sistema econômico fundamentado na busca de consen-

sos por todas as partes envolvidas. 

18. Carbon disclosure Project: a conscientização das empresas nas políticas voltadas  

à eficiência energética e às mudanças climáticas. 

19. Carbono neutro: a redução do total de emissões de carbono a zero. 

20. Car-sharing: a redução do volume de carros em circulação e, consequentemente, 

dos engarrafamentos e da poluição ambiental. 

21. Certificação ambiental. 

22. Cidades compactas. 

23. Ciência não-letal. 
24. Clube fator 10: a redução de 90% do uso de materiais e energia a fim de se evitar  

o colapso ambiental no Planeta. 

25. Comércio justo (fair trade). 

26. Compostagem: a reciclagem dos resíduos orgânicos biodegradáveis. 

27. Conceito fator 4: a redução de 75% dos recursos utilizados para cada unidade de 

consumo. 

28. Consumidor sustentável. 

29. Consumo colaborativo. 

30. Contabilidade de custo total. 

31. Controle biológico. 

32. Controle social. 
33. Coopetição: a relação simultânea de cooperação e competição entre pessoas ou or-

ganizações. 

34. Corte seletivo de florestas. 

35. Créditos de carbono. 
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36. Design para desmontagem (Design for disassembly). 

37. Desinfecção solar: o uso de raios UV para matar os micróbios infecciosos. 

38. Desmaterialização: a diminuição da presença física dos produtos. 

39. Ecocentrismo. 
40. Ecodesign: a inovação voltada para o desenvolvimento de produtos ecológicos. 

41. Ecoeficiência. 
42. Ecologia da reconciliação: o redesenho do habitat humano criando maior compati-

bilidade com o ecossistema. 

43. Economia de males. 

44. Ecoproduto. 
45. Ecosharing: a medida do impacto humano sobre a biosfera. 

46. Ecoturismo. 
47. Fator Bardot: a incoerência da famosa atriz, defensora dos animais, contudo, pre-

conceituosa quanto aos direitos de homossexuais e islâmicos na França. 

48. Fazenda de insetos: ótima fonte de proteínas, vitaminas e minerais. 

49. Freecycling: a doação de itens usáveis mas desnecessários ao antigo dono. 

50. Freegans: o modo de vida alternativo cujas premissas são a redução máxima de 

produtos industrializados e o reuso do material desperdiçado. 

51. Governança corporativa a favor da sustentabilidade. 
52. Greenfreeze: as parcerias empresas-ONGs. 

53. Hierarquia de realização: o poder decisório da empresa distribuído por todos os 

membros do grupo. 

54. Índices de sustentabilidade. 

55. Infraestrutura ecológica. 

56. Inovação sustentável. 
57. Kyosei empresarial: a visão de prosperidade econômica da empresa e contribuição 

para a prosperidade mundial. 

58. Lavoura de conservação: a redução substancial da erosão do solo na agricultura. 

59. Lei do retorno crescente: a alavancagem dos rendimentos com o aumento constante 

da produção. 

60. Logística reversa: a recuperação de produtos, parte de produtos, embalagens, mate-

riais, entre outros, desde o ponto de consumo até ao local de origem. 

61. Manejo sustentável de florestas. 

62. Maquilagem verde. 
63. Marketing relacionado à causa: a parceria comercial entre empresas e organiza-

ções da sociedade civil, utilizando o poder das próprias marcas em benefício mútuo. 

64. Marketing verde. 
65. Migração de valor: a mudança do mercado forçando o valor econômico de empresa 

ou setor migrar para outra. 

66. Objetivos do milênio: a listagem da Organização das Nações Unidas (ONU) para  

a solução de 8 problemas mundiais. 

67. Pegada ecológica per capita. 

68. Pegada de carbono. 
69. Pensamento enxuto (Lean thinking): o conceito da empresa focado no atendimento 

do desejo do cliente, gerando menos produtos e mais serviços. 

70. Pirâmide de fluxo de energia: a medida da perda cumulativa de energia entre as di-

ferentes espécies. 

71. Policultura. 

72. Política de energias alternativas. 

73. Política dos biocombustíveis. 

74. Políticas públicas sustentáveis. 
75. Ponto doce: o estágio no qual a busca do lucro se mistura de maneira inseparável  

à busca do bem comum. 
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76. Precificação a custo integral (Full-cost pricing): o ato de incorporar todos os cus-

tos externos do bem ou serviço no preço pago por este. 

77. Produtividade da energia: eficiência da energia. 

78. Produtividade do recurso: eficiência material. 

79. Produtividade sustentável. 

80. Produtos socialmente responsáveis. 
81. Pulverização seletiva: o controle seletivo de plantas invasoras. 

82. Quadro socioambiental: a descrição da situação existente em determinado territó-

rio, abrangendo as condições ambientais, sociais e econômicas. 

83. Química verde: a indústria química impulsionando de maneira decisiva a proteção 

ambiental, por exemplo a fabricação do plástico biodegradável. 

84. Reciclagem primária. 
85. Reciclagem secundária (Downcycling). 

86. Remanufatura. 
87. Responsabilidade social empresarial: a gestão ética e transparente da empresa ali-

ada ao estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento social. 

88. Restauração biocultural. 

89. Restauração ecológica. 

90. Revolução ecoindustrial. 

91. Rotulagem verde. 
92. Segunda lei da Termodinâmica: as condições das transformações termodinâmicas 

dos recursos naturais. 

93. Segurança alimentar: a garantia de todos terem acesso a alimentos básicos, em 

quantidade suficiente. 

94. Teste de necessidade para a oferta de produtos e serviços: a identificação dos re-

ais custos econômicos, ambientais e sociais de determinado produto a ser lançado no mercado. 

95. Transporte racional. 

96. Turismo sustentável. 
97. Valor compartilhado: a criação de valor para a Sociedade por meio de atitudes ali-

nhadas às próprias demandas, necessidades e desafios reais. 

98. Valor intrínseco: a proteção ambiental além da utilidade eventual da Natureza, vol-

tada à conservação da teia de relações ecológicas a qual não cabe ao homem destruir. 

99. Valor multidimensional: a geração de valor pela empresa adepta do enfoque do de-

senvolvimento sustentável. 

100.  Visão 2050: relatório internacional de sustentabilidade envolvendo o trabalho de  

mais de 200 empresas, em cerca de 20 países. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o empreendimento sustentável, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Educação  ambiental:  Reeducaciologia;  Neutro. 

03.  Fixação  no  rentável:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Incubadora  conscienciológica:  Neoverponologia;  Homeostático. 

05.  Macete  técnico-administrativo:  Administraciologia;  Neutro. 

06.  Neovalor:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Preço  do  ideal:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Preponderância  da  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Realidade  relevante:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 
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11.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

12.  Suprimento  vital:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Utilidade  decrescente:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Venda  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  EMPREENDIMENTO  SUSTENTÁVEL  NÃO  SÓ  REAFIRMA 
O  DIREITO  DAS  FUTURAS  GERAÇÕES  AO  SURGIMENTO  

DA  VIDA,  MAS  TAMBÉM  CORROBORA  A  FRATERNIDADE 
E  O  UNIVERSALISMO  ENTRE  OS  POVOS  DA  TERRA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já discerniu sobre os limites evolutivos dos em-

preendimentos sustentáveis? Quais parapercepções esclarecedoras você vivencia ao estudar o pa-

radigma da sustentabilidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Carson, Rachel; Primavera Silenciosa (Silent Spring); int. Linda Lear; posf. Edward O. Wilson; revisora 
Regina Machado; trad. Claúdia Sant’Anna Martins; 328 p.; 17 caps.; 4 fórmulas; 533 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 1ª imp.; 

Gaia; São Paulo, SP; 2011; páginas 73, 152, 204, 208, 219, 233 a 249. 
02.  Cechin, Andrei; A Natureza como Limite da Economia: A Contribuição de Nicholas Georgescu-Roe-

gen; 264 p.; 5 caps.; 1 ilus.; 295 refs.; 21 x 14 cm; br.; Edusp; São Paulo, SP; 2010; páginas 22 e 59 a 94. 

03.  Chehebe, José R. B.; Análise do Ciclo de Vida de Produtos; 106 p.; 6 caps.; 1 foto; 4 esquemas; 3 fichá-
rios; 13 fluxogramas; 2 fórmulas; 1 foto; 3 gráfs.; 11 ilus.; 5 quadros sinópticos; 17 refs.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 1ª reimp.; 

Qualitymark; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 9 a 24. 

04.  Dreyer, Lilian & Johannpeter, Maria E. P.; O Quinto Poder: Consciência Social de Uma Nação; 324  
p.; 12 caps.; 1 ilus.; 1 quadro sinóptico; 21 x 14 cm; br.; L & PM Editores; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 136 a 154  

e 295 a 323. 
05.  Eisler, Riane; A Verdadeira Riqueza das Nações: Criando Uma Economia Solidária (The Real Wealth of 

Nation); trad. Claúdia Gerpe Duarte; 296 p.; 10 caps.; 1 esquema; 1 foto; 3 gráfs.; 5 ilus.; 3 quadros sinópticos; 285 refs.; 

23 x 16 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 2008; páginas 21 a 102. 
06.  Elkington, John; Canibais com Garfo e Faca (Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Cen-

tury Business); trad. Laura Prades Veiga; 488 p.; 15 caps.; 5 cronologias; 36 enus.; 19 fluxogramas; 9 gráfs.; 2 ilus.;  
6 tabs.; glos. 32 termos; 378 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; M. Books; São Paulo, SP; 2012; páginas 28 a 30, 50, 63, 65, 83, 

89, 94, 97, 101, 119, 121, 148, 196, 214, 233, 254, 256, 257, 267, 280, 288, 294, 296, 303, 306, 320, 360, 364, 371, 374, 

378, 390, 424, 434, 463 e 467 a 472. 
07.  Freitas, Juarez; Sustentabilidade: Direito ao Futuro; revisora Lourdes Nascimento; 340 p.; 10 caps.;  

1 E-mail; 38 enus.; 1 microbiografia; 389 notas; 1 website; 21,5 x 14,5 cm; br.; Fórum; Belo Horizonte, MG; 2011; pági-
nas 18, 19, 29, 30, 32 a 34, 38, 43, 59 a 65, 81, 110 a 112, 115, 119, 121, 122, 137, 142, 143, 147, 167, 183, 310 e 311. 

08.  Miller Jr., G. Tyler; Ciência Ambiental (Environmental Sciense: Working with the Earth); trad. All Tasks; 

568 p.; 18 caps.; 13 cronologias; 31 enus.; 6 esquemas; 110 fichários; 41 fluxogramas; 8 fórmulas; 53 fotos; 56 gráfs.; 88 
ilus.; 52 mapas; 13 quadros sinópticos; 7 suplementos; glos. 690 termos; alf.; 28 x 18 x 3 cm; br.; Cencage Learning; São 

Paulo, SP; 2007; páginas 1 a 66 e 322 a 501. 

09.  Savitz, Andrew; & Weber, Karl; A Empresa Sustentável: O Verdadeiro Sucesso é o Lucro com Respon-

sabilidade Social e Ambiental (The Triple Bottom Line); trad. Afonso Celso da Cunha Serra; 290 p.; 14 caps.; 1 gráf.;  

11 ilus.; 1 quadro sinóptico; 2 apênds.; 158 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 13, 28, 
39, 41, 42, 65, 66, 80, 83, 84, 105, 138, 180, 187, 236 e 239. 

10.  Trennepohl, Terence D.; Fundamentos de Direito Ambiental; 294 p.; 11 caps.; 1 tab.; 62 testes; 43 refs.; 

23 x 16 cm; br.; Edições JusPODIVM; Salvador, BA; 2007; páginas 35 a 51. 
11.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 

147 abrevs.; 1 cronologia; 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 312. 
12.  Zee, Bibi V. D.; Empresas Ecológicas; 72 p.; 4 caps.; 3 enus.; 1 esquema; 23 fichários; 3 fluxogramas; 25 

ilus.; 7 quadros sinópticos; 2 questionários; alf.; 18 x 12,5 cm; br.; Publifolha; São Paulo, SP; 2010; páginas 18, 26, 32, 
39, 41, 42, 45 a 49 e 62 a 64. 

13.  Zylbersztajn, David; & Lins, Clarissa; Orgs.; Sustentabilidade e Geração de Valor: A Transição para  

o Século XXI; 214 p.; 8 caps.; 4 fluxogramas; 2 fotos; 5 gráfs.; 1 ilus.; 2 quadros sinópticos; 1 tab.; 60 refs.; 23 x 16 cm; 
br.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 57, 83, 141, 162 e 178. 

 

R. A. C. 
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E M P R E S A    F A M I L I A R  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A empresa familiar é o empreendimento, negócio, organização, firma, in-

terpresa, companhia, sociedade ou organização econômica caracterizada pela gestão a cargo de 

diferentes membros de determinada família, com o propósito de atender as necessidades e objeti-

vos grupais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo empresa deriva do idioma Italiano, impresa, “organização produto-

ra de bens econômicos”. Surgiu no Século XV. O vocábulo familiar procede do idioma Latim, fa-

miliaris, “de família; da casa; doméstico”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Empreendimento familista. 2.  Firma familiar. 3.  Interpresa familial.  

4.  Negócio parental. 5.  Sociedade familiar. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos devivados do vocábulo empresa: 

empresabilidade; empresada; empresado; empresar; empresária; empresariada; empresariado; 

empresarial; empresário; interempresarial; maxiempresa; miniempresa; microempresária; mi-

croempresa; microempresário; transempresarial. 

Antonimologia: 1.  Autarquia. 2.  Empresa estatal. 3.  Entidade filantrópica. 4.  Institui-

ção Conscienciocêntrica (IC). 5.  Sociedade do terceiro setor. 

Estrangerismologia: o modus operandi; o Administrarium; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à harmonização das prioridades pessoais e grupais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Práticas cos-

moéticas desacorrentam. 

Coloquiologia. A expressão popular “pai rico, filho nobre e neto pobre” reflete o fato 

de as empresas familiares dificilmente sobreviverem após 3 gerações. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da grupocarmalidade; os grupopensenes; a grupo-

pensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade;  

os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a empresa familiar; o empreendimento familiar; a família empresária; a ne-

cessidade de sobrevivência; a microempresa familiar; a empresa “fundo de quintal”; o desafio da 

conquista; a insatisfação com o momento profissional; o desejo de autogerenciar-se; a oportunida-

de de mercado; o sucesso empresarial; a sensibilidade em relação ao bem-estar dos empregados; 

os laços emocionais; a inseparabilidade emocional; a valorização da confiança mútua; os vínculos 

de afeição; o sistema de decisão mais rápido; a resolução intramuros; o preenchimento de cargos 

por membros da família proprietária; a possibilidade de os parentes não serem os melhores só-

cios; a profissionalização endógena; a dificuldade das demissões; a passagem do bastão; a suces-

são do poder decisório de maneira hereditária; a expectativa exagerada sobre o sucessor; os con-

flitos entre os interesses da família e da empresa; a descapitalização da empresa pelos herdeiros 

em desfrute próprio; a preservação do nome; a representatividade social; a expectativa de alta fi-

delidade dos empregados; os comportamentos de submissão sufocando a criatividade; a possibili-

dade de agravos interprisionais; os jogos de poder; a habilidade política; o ato de desatar nós;  

a oportunidade de acertos grupocármicos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sintonia entre 

conscins e consciexes influenciando os comportamentos; a ocorrência de assédio interconscien-

cial nos conflitos; o amparo de função nas atividades cosmoéticas; a autovivência da sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a holobiografia; o retroparentesco entre os sócios; a oportuni-

dade de recomposição grupocármica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo membros da família–acionistas da empresa. 

Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio da preservação dos va-

lores familiares; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do compartilhamen-

to das responsabilidades. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC) embasando os critérios da atividade grupal; o código de ética e valores familiares. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da vivência do binômio admiração-discordância; a técnica da 

evitação do subcérebro abdominal; as técnicas da desassedialidade; as técnicas de retratação;  

as técnicas da convivialidade sadia; a técnica do encapsulamento parassanitário; a técnica  

de vivência cosmoética grupocármica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Grupocarmologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos das atitudes grupais; os efeitos evolutivos do equilíbrio das ECs; 

os efeitos da interassistencialidade; os efeitos atuais das atitudes passadas; os efeitos dos valores 

familiares interferirem nas decisões empresariais; os efeitos do holopensene cosmoético; os efei-

tos das relações familiares se tornarem públicas. 

Enumerologia: o empreendedorismo familiar; a necessidade familiar; a convivência fa-

miliar; o ajustamento familiar; a recomposição familiar; a liberação familiar; a conquista fami-

liar. 

Trinomiologia: o trinômio interesse pessoal–interesse grupal–interesse social. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia direta; a proexo-

cracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a mafiocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a familiofilia. 

Mitologia: o mito da superafinidade interconsciencial; o mito do trabalho sem esforço;  

a quebra do mito dos herdeiros naturais serem os melhores executivos para a empresa familiar. 

Holotecologia: a administroteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a assistencioteca;  

a socioteca; a energeticoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Holocarmologia; a Pense-

nologia; a Parassociologia; a Intencionologia; a Interassistenciologia; a Liderologia; a Coerencio-

logia; a Passadologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca huma-

na inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin empreendedora; a conscin administradora; o ser 

interassistencial; o ser desperto; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o agente retrocognitor; o assistente; o assistido;  

o acoplamentista; o evoluciente; o evoluciólogo; o amparador intrafísico; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o intermissi-

vista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o pesquisador; o sistemata; o empresário;  

o sócio; o administrador; o líder; o articulador; o estrategista; o mediador de conflitos; o gestor;  
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o homem de ação; o projetor consciente; o parapercepciologista; o proexista; o proexólogo;  

o tenepessista; o ofiexista; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a agente retrocognitora; a assistente; a assistida;  

a acoplamentista; a evoluciente; a evolucióloga; a amparadora intrafísica; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a intermissi-

vista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a pesquisadora; a sistemata; a empresária;  

a sócia; a administradora; a líder; a articuladora; a estrategista; a mediadora de conflitos; a gesto-

ra; a mulher de ação; a projetora consciente; a parapercepciologista; a proexista; a proexóloga;  

a tenepessista; a ofiexista; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens mandator; o Homo sa-

piens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens in-

terconscientialis; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniempresa familiar = a empresa unifamiliar; maxiempresa familiar 

= a empresa multifamiliar. 

 

Culturologia: a cultura empresarial influenciada pelos costumes familiares; a cultura 

da convivência sadia; a cultura da competência; as retroculturas multimilenares; os descon-

dicionamentos culturais; a cultura da Conviviologia Multidimensional; a cultura evolutiva da 

Grupocarmologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, as empresas familiares podem ser classifica-

das em duas categorias, citadas em ordem alfabética: 

1. Anticosmoéticas. As organizações criminosas operando em benefício próprio, fazen-

do prevalecer os próprios interesses a qualquer custo (as máfias). 

2. Cosmoéticas. As empresas operando em consonância com as demandas evolutivas 

grupais e sociais. 

 

Caracterologia. A característica marcante nas empresas familiares é a transmissão do 

negócio de pai para filho. 

Historiologia. No Antigo Egito, os homens, pelo princípio religioso, eram obrigados 

a seguir a ocupação dos pais, caso contrário cometeriam sacrilégio. 

Curiosologia. Na Idade Média, os ofícios eram repassados durante várias gerações, ca-

racterizando as pessoas pelas ocupações praticadas, dando origem aos sobrenomes familiares. 

 

Historiografia. No tocante à Evoluciologia, a origem das empresas familiares está rela-

cionada com a evolução da Sociedade. No Brasil, eis 4 épocas marcantes, elencadas cronologi-

camente: 

1.  Colonial (1530–1815). As capitanias hereditárias – as divisões territoriais doadas pela 

Coroa Portuguesa a donatários, com a transmissão de direito aos filhos e a restrição de vendas  

a terceiros. 

2.  Imperial (1822–1889). As empresas familiares sedimentadas pelo trabalho escravo  

com forte apelo agrícola e os tradicionais senhores de engenho. 

3.  Republicana (1889–1930). O grande fluxo de imigrantes trazendo ao país novo espí-

rito de pioneirismo. 

4.  Industrial (1930–). O surgimento do trabalho assalariado e o espírito empreendedor, 

a partir da revolução industrial. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a empresa familiar, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

03. Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04. Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05. Divisão  do  trabalho:  Experimentologia;  Neutro. 

06. Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

07. Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08. Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

09. Interesse  transempresarial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10. Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11. Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

12. Paraclima  organizacional:  Pensenologia;  Neutro. 

13. Profissão  herdada:  Autoproexologia;  Neutro. 

14. Status:  Conviviologia;  Neutro. 

15. Vocação  frustrada:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

 

A  EMPRESA  FAMILIAR  PODE  SER  OPORTUNIDADE  DE  LI-
BERTAÇÃO  INTERCONSCIENCIAL,  PONDO  FIM  AO  CICLO  

DE  RECOMPOSIÇÕES  INEVITÁVEIS  OU  AGRAVANTE  IN-
TERPRISIONAL,  CONSOANTE  À  COSMOÉTICA  APLICADA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade de acertamento grupal 

na constituição da empresa familiar? Em caso afirmativo, aproveita as oportunidades grupais para 

fazer recomposições ou contribui para o agravamento interprisional? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Poderoso Chefão. Título Original: The Godfather. País: EUA. Data: 1972. Duração: 175 min.; 

Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Francis Ford Coppola. Elenco: 

Marlon Brando; Al Pacino; James Caan; John Cazale; Richard S. Castellano; Robert Duvall; Sterling Hayden; & Diane 

Keaton. Produção: Albert S. Ruddy. Fotografia: Gordon Willis. Música: Nino Rota. Distribuidora: Paramount Pictu-

res. Outros dados: Ganhou o Oscar de Melhor Filme; Melhor Ator; & Melhor Roteiro Adaptado (1973). Ganhou o BAF-
TA de Prêmio Anthony Asquith de Música do Filme (1973). Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme; Melhor Ator; 

Melhor Diretor; Melhor Música Original; & Melhor Roteiro (1973). Sinopse: O filme conta a história da família mafiosa 

Corleone de 1945 até 1955. Quando o chefe da família, Don Corleone, se recusa a facilitar a entrada de narcóticos na cida-
de de Nova York, a própria família começa a sofrer atentados para mudarem de posição. Nessa época complicada, Mi-

chael, herói de guerra, nunca envolvido nos negócios da família, vê a necessidade de proteger o pai e todos os bens da fa-

mília contruídos ao longo dos anos. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Adachi, Pedro Podboi; Família S. A.: Gestão de Empresa Familiar e Solução de Conflitos; XIII + 288  

p.; 4 partes; 39 caps.; 9 abrevs.; 24 enus.; 3 gráfs.; 14 ilus.; 13 siglas; 20 tabs.; 1 website; 69 refs.; 5 webgrafias; 24 x 17 

cm; br.; Atlas; São Paulo, SP; 2006; páginas 18, 19 e 23 a 25. 
2.  Bernhoeft, Renato; & Gallo, Miguel; Governança na Empresa Familiar: Gestão Poder Sucessão; apres. 

Jorge Gerdau Johannpeter; pref. Luiz Seabra; XX + 148 p.; 2 partes; 15 caps.; 22 enus.; 18 ilus.; 8 siglas; 3 tabs.; 3 ane-

xos; 23 x 16 cm; br.; Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2003; página XVIII. 
3.  Negócios Mapfre; Redação; Herdar ou não (Por Incrível que pareça é uma Questão de Escolha); Entre-

vista: Cássio Beldi; Revista; Ano 6; N. 31; 1 foto; 1 ilus.; São Paulo, SP; 2011; páginas 8 a 11. 
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4.  Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças de; Empresa Familiar: Como Fortalecer o Empreendimento e Oti-

mizar o Processo Sucessório; XVI + 286 p.; 5 caps.; 3 abrevs.; 9 citações; 259 enus.; 1 fichário; 12 ilus.; 2 organogramas;  

1 questionário; 8 siglas; 4 tabs.; glos. 100 termos; 153 refs.; 24 x 17 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; Atlas; São Paulo, SP; 
2006; páginas 5 a 21 e 24 a 34. 

5.  Werner, René A.; Família & Negócios: Um Caminho para o Sucesso; apres. Alberto Borges Matias; pref. 

Nilton Serson; XXII + 122 p.; 4 caps.; 1 cronologia; 20 enus.; 5 gráfs.; 9 ilus.; 3 organogramas; 1 sigla; 3 tabs.; 26 refs.; 
22,5 x 15,5 cm; br.; Manole; Barueri, SP; 2004; páginas XX a XXIII. 

 

J. V. 
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E N C A P S U L A M E N T O    C O N S C I E N C I A L  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O encapsulamento consciencial é a manobra energética, paratécnica,  avan-

çada, própria da conscin lúcida, traquejada com a mobilização das energias conscienciais (ECs), 

em si mesma ou extraconsciencialmente, com o isolamento assistencial e a anulação energética, 

temporária, das manifestações pensênicas, especificamente intrusivas ou assediadoras, podendo 

consistir da consciência individualmente ou em grupo, conscins e / ou consciexes, sadias e / ou 

enfermas, a partir da vontade decidida, da intenção firme e da autodeterminação sadia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo en deriva do idioma Latim, in, “em; sobre; superposição; introdu-

ção; transformação”. A palavra cápsula procede também do idioma Latim, capsula, “caixa; cofre-

zinho”. Surgiu no Século XVIII. O termo encapsular apareceu no Século XX. O vocábulo cons-

ciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Encapsulação consciencial; encapsulamento parassanitário. 02.  En-

capsulamento energosférico; encapsulamento energossomático; encapsulamento psicosférico.  

03.  Autencapsulamento; encapsulamento pessoal; heterencapsulamento. 04.  Encapsulamento ho-

meostático. 05.  Encapsulamento desassediador. 06.  Encapsulamento assediador; encapsulamento 

egocêntrico; encapsulamento intrusivo; encapsulamento parapatológico. 07.  Insulamento energé-

tico. 08.  Autoblindagem energética; autodefesa energética; autodefesa holossomática. 09.  Camu-

flagem bioenergética; condição do corpo fechado; manobra da invisibilidade pessoal. 10.  En-

capsulamento grupal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo encapsula-

ção: autencapsulação; autencapsulamento; biencapsulação; desencapsulação; desencapsula-

mento; desencapsular; encapsulada; encapsulado; encapsulador; encapsuladora; encapsulamen-

to; encapsular; heterencapsulação; heterencapsulamento; miniencapsulação; miniencapsula-

mento; megaencapsulação; megaencapsulamento. 

Neologia. As 4 expressões compostas encapsulamento consciencial, encapsulamento 

consciencial inversivo, encapsulamento consciencial tenepessista e encapsulamento consciencial 

ofiexista são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Inconsciência bioenergética. 02.  Antiparaperceptibilidade.  

03.  Ausência de defesa energética. 04.  Insegurança energética pessoal. 05.  Autodevassamento 

psicosférico. 06.  Autexposição energética patológica.  07.  Insegurança energética grupal.  

08.  Autexposição universal. 09.  Autovisibilidade superexposta. 10.  Megaextroversão; omniex-

posição. 

Estrangeirismologia: o binômio paramicrochip–encapsulação energética; o shelter pes-

soal multidimensional; o shelter pessoal multidimensional; o cocooning consciencial; o shielding  

energético; a self segregation temporária; o going undercover. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento no âmbito da Energossomatologia Pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da energossomaticidade; os energopensenes;  

a energopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os neopensenes; a neopensenidade. 
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Fatologia: as prioridades defensivas na vida humana; as prioridades assistenciais na vida 

humana; as prioridades evolutivas na vida humana; a vida intrafísica energética e parapsíquica. 

 

Parafatologia: o encapsulamento consciencial; o círculo de radiância da pessoa; a fotos-

fera parapsíquica; a vestimenta exterior do psicossoma; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o acoplamento energético; a soltura do 

energossoma pessoal; as 40 manobras básicas com as energias conscienciais; as blindagens ener-

géticas; a concha energética protetora; a couraça protetora do ser desperto; o escudo energético de 

proteção; as cercas extrafísicas; a extrassegurança; a energosfera pessoal no encapsulamento;  

a armadura energética; a ação extrafísica protetora contra os agentes exteriores nocivos; o ato de  

a conscin dormir encapsulada; a zona de conforto do autencapsulamento energético; a atuação 

profilática dos amparadores extrafísicos; os sinais da presença do amparo extrafísico de função; 

as encapsulações avançadas estendidas; a encapsulação do quarto de dormir; a encapsulação do 

ambiente; a biencapsulação dos duplistas da dupla evolutiva; a encapsulação energética plane-

tária. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo inimaginável da afinidade holopensênica das consciên-

cias afins. 

Principiologia: o princípio da autodefesa cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e prática do EV como chave-geral existencial. 

Tecnologia: a técnica fundamental do estado vibracional (EV); as técnicas das encapsu-

lações conscienciais empregadas pelos seres despertos por meio da vontade, da intenção e das 

ECs. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico do Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Energossomatologistas. 

Efeitologia: o efeito de paraassepsia instantânea do arco voltaico craniochacral; o efei-

to halo da energosfera humana. 

Ciclologia: o ciclo educação doméstica–educação formal–educação parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio en-

capsulamento–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento pessoal–encapsulamento gru-

pal; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafí-

sica–abordagm extrafísica. 

Interaciologia: a interação energética consciencial intergrupal. 

Crescendologia: o crescendo defensivo colete à prova de balas–encapsulação bioener-

gética; o crescendo energético-interassistencial prática da tenepes–oficina extrafísica pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio EV-tenepes-ofiex. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo encapsulamento sadio / encapsulamento doentio. 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a energossomatocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da interassistencialidade bioenergética. 

Filiologia: a energofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a tecnoteca; a energeticoteca; a cognoteca; a prioroteca; 

a profilaticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia;  

a Paratecnologia; a Paraprofilaxiologia; a Holossomatologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; 

a Interassistenciologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Determinologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a dupla encapsulador-encapsulado; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente heterencapsulador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente heterencapsuladora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens refractarius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo 

sapiens energovibrator; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: encapsulamento consciencial inversivo = o inicial, do calouro, promovi-

do pelo inversor (rapaz) ou inversora (moça) existencial (invéxis); encapsulamento consciencial 

tenepessista = o intermediário, promovido pelo praticante, homem ou mulher, das tarefas energé-

ticas, pessoais (tenepes), diárias; encapsulamento consciencial ofiexista = o final, de alto efeito, 

promovido pelo responsável, veterano, homem ou mulher, de oficina extrafísica (ofiex) pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Energossomatologia; a cultura da autossustentabilidade 

energética. 

 

Categoriologia. Pela Paraprofilaxiologia, quanto à sanidade consciencial, os encapsula-

mentos conscienciais podem ser racionalmente classificados em duas categorias básicas: 

1.  Homeostático. Os encapsulamentos naturais ou sadios, parassanitários propriamente 

ditos, objetivando preservar a homeostase holossomática da consciência. 

2.  Patológico. Os encapsulamentos doentios ou patológicos, quando a consciência obje-

tiva finalidades anticosmoéticas, negativas, egocêntricas ou assediadoras. 

 

Parafisiologia. A Parafisiologia do encapsulamento energético, parassanitário, da cons-

ciência, no holopensene grupal, por exemplo, específico dentre os 50 alunos durante a instalação 

do campo de energia assistencial no Curso de Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 

2 (ECP 2, do IIPC), pode ser melhor entendida por meio de duas metáforas: 

1.  Projetil. O corpo estranho constituído pelo projetil (consciência) alojado no soma 

(holopensene) da vítima, considerado inoperável, por exemplo, em local junto à coluna vertebral, 

é enquistado (cisto) pouco a pouco pela reação de imunidade do organismo. 
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2.  Azeite. A gota não miscível do azeite (consciência) quando se intenciona misturá-lo  

à porção de água (holopensene). 

 

Taxologia. Com base na Consciencioterapia, é possível aos praticantes da tenepes expe-

rimentarem tanto o próprio encapsulamento parassanitário, quanto constatarem o emprego desse 

recurso assistencial pelos amparadores extrafísicos em relação às conscins e consciexes, assis-

tidas, a partir de 4 tipos de holopensenes: 

1.  Lar. O holopensene familiar, dentro de casa, o “lar doce lar”. 

2.  Edifício. O holopensene grupal do edifício residencial. 

3.  Condomínio. O holopensene de todo o vasto condomínio conscienciológico. 

4.  Empresa. O holopensene ou a atmosfera da Empresa Conscienciológica pequena ou 

grande. 

 

Grupalidade. Ocorrem encapsulamentos grupais conforme as necessidades evolutivas 

dos grupúsculos, na Socin ainda patológica, promovidos de modo circunscrito pelos amparadores 

extrafísicos, seja para defender o próprio grupúsculo evoluído dos demais, ou para defender algu-

ma comunidade do grupúsculo menos evoluído e nocivo, ao modo do ocorrido com o trabalho 

dos departamentos intrafísicos de polícia. 

Cordão. O encapsulamento consciencial assemelha-se a cordão sanitário envolvendo  

a consciência. 

Objetivos. Na Cosmoeticologia, pode-se entender melhor os objetivos do encapsulamen-

to parassanitário pelo exame do trabalho da polícia antes de certas comemorações e celebrações 

públicas nas megacidades. 

Autoconsciência. Segundo a Evoluciologia, tanto os encapsulamentos sadios quanto os 

patológicos podem ser desenvolvidos de modo consciente ou inconsciente pelos seus respon-

sáveis. 

Isolamentos. Em Intrafisicologia, o encapsulamento parassanitário funciona ao modo 

dos isolamentos sanitários existentes nos hospitais de doenças infecto-contagiosas com internados 

portadores de alto poder de contaminação doentia, radiativa ou tóxica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o encapsulamento consciencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Omniexposição:  Conviviologia;  Neutro. 
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A  ENCAPSULAÇÃO  CONSCIENCIAL  É  MANOBRA  AUTO- 
DEFENSIVA  DE  ELEIÇÃO  POR  PARTE  DA  CONSCIN  DES- 
PERTA,  EM  CERTOS  HOLOPENSENES  PROBLEMÁTICOS, 
NO  DESENVOLVIMENTO  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Qual a relação da encapsulação consciencial com você, leitor ou leito-

ra? Você já se sentiu encapsulado? Por você ou por outrem? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Corpo Fechado. Título Original: Unbreakable. País: EUA. Data: 2000. Duração: 107 min. Gênero: Sus-

pense. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). 
Direção: M. Night Shyamalan. Elenco: Bruce Willis; Samuel L. Jackson; Robin Wright Penn; Spencer Treat Clark;  

& Charlayne Woodard. Produção: Barry Mendel; Sam Mercer; & M. Night Shyamalan. Desenho de Produção: Larry 

Fulton. Direção de Arte: Steve Arnold. Roteiro: M. Night Shyamalan. Fotografia: Eduardo Serra. Música: James New-
ton Howard. Montagem: Dylan Tichenor. Cenografia: Gretchen Rau. Efeitos Especiais: K.N.B. Effects Group; & Se-

cret Lab, The (TSL). Companhia: Touchstone Pictures; Blinding Edge Pictures; Barry Mendel Productions; & Limited 

Edition Productions Inc. Sinopse: Espantoso desastre de trem choca os Estados Unidos. Todos os passageiros morrem, 
com exceção de David Dunn. Ele sai completamente ileso do acidente, para espanto dos médicos e dele próprio. Buscando 

explicações sobre o ocorrido, ele encontra Elijah Price. O estranho e sombrio Elijah apresenta explicação bizarra e pecu-

liar para o fato. 
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E N C I C L O P E D I O F I L I A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A enciclopediofilia é a condição de afinidade, predileção, gosto, tendência 

ou identificação cognitiva inata, espontânea e natural da conscin, homem ou mulher, com o con-

for técnico, cosmovisiológico, ordenado e metódico de obras enciclopédicas em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo enciclopédia vem do idioma Francês, encyclopédie, derivado do 

idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egkúklios pai-

deia, “ensino circular, panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição filia  

é proveniente do idioma Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. 

Sinonimologia: 1.  Enciclopedialidade inata. 2.  Gosto pelo enciclopedismo. 3.  Afinida-

de enciclopédica explícita. 

Neologia. O termo enciclopediofilia e as duas expressões compostas enciclopediofilia 

egocármica e enciclopediofilia policármica são neologismo técnicos da Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Enciclopediofobia. 2.  Desinteresse por enciclopédias. 3.  Aversão 

enciclopédica. 

Estrangeirismologia: a imersão no puzzle multicognitivo do Cosmos; a autocognição 

large; o strong profile mentalsomático; os brainstormings; o tour de force mentalsomático. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Omnicogniciologia Evolutiva. 

Coloquiologia: a familiaridade com os catataus bibliográficos; o rato de biblioteca. 

Filosofia: o Parailuminismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal enciclopédico; a pensenização mentalsomática 

abrangente; o aperfeiçoamento do materpensene pessoal pela ampliação cognitiva; as múltiplas 

fôrmas holopensênicas pessoais; a autopensenidade matematizada; os lateropensenes; a lateropen-

senidade funcional; a pensenização multidisciplinar; a autorganização pensênica; os liberopense-

nes; a liberopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade; o holopensene da Enciclopédia da Conscienciologia; o alinhamento autopensênico ao Cur-

so Intermissivo (CI) através da imersão neoenciclopédica. 

 

Fatologia: a propensão íntima à cosmovisão; a atração pela abordagem multitemática 

vasta, máxima; a curiosidade cientificista; a ousadia intelectiva frente ao infindo corpus de conhe-

cimentos humanos; a construção multissecular do temperamento científico; a inevitável cosmifi-

cação da consciência; a afinidade à cognição ampla e diversificada; a visão panorâmica; a priori-

zação do saber transversal; a força da amplitude ideativa na interassistencialidade; a interdiscipli-

naridade associativa; o abertismo consciencial omnilateral; os sensos de método e ordenação cog-

nitivos; o polimatismo; o poliglotismo; o atacadismo intelectivo; o interesse sincero pela Tudolo-

gia; a satisfação mentalsomática por aprender; o gosto pela estética de grandes coleções enciclo-

pédicas (Morfologia); o posicionamento omniquestionador; o inconformismo cognitivo funcional; 

os aportes proexológicos voltados à cognoscência; a amplitude do raciocínio lógico-matemático; 

o rigor racionalístico; a erudição invulgar; a predisposição à autorreeducação; o cultivo da men-

talsomaticidade; o desapego ideativo sadio; as capacidades axiológica e analógica ampliadas; os 

dicionários cerebrais em plena atividade; a mundividência enciclopédica; a cautela com a teorici-

dade improdutiva; a experiência pessoal superando autocognitivamente todas as obras enciclopé-

dicas da Humanidade; o enciclopedismo eletronótico, evolutivamente hemiplégico e antirreciclo-

gênico; a polimatia meramente racionalista, inócua frente à cosmoeticidade multidimensional; as 
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abordagens enciclopédicas de temas nosográficos; o declínio na impressão gráfica de enciclopédi-

as; os ambientes enciclopédicos virtuais; os investimentos na autenciclopédia; a formação de neo-

conceptáculos ideativos gesconológicos; a valoração do conhecimento frente à autonomia evoluti-

va; a autotaquirritmia ideativa; o hábito de observar e questionar os pormenores no cotidiano;  

a hipercriatividade estimulada; o primado do autopatrimônio intelectual inalienável; a autorrendi-

ção lúcida à lógica da Cogniciologia Evolutiva; o pilar omnicognitivo da inteligência evolutiva 

(IE); a afinidade neoenciclopédica aglutinando intermissivistas; a voliciolina aplicada à escrita 

megagescônica; a cláusula pétrea proexológica vinculada ao enciclopedismo tarístico; a abertura 

gesconográfica do neoenciclopedismo grupal; as responsabilidades evolutivas ínsitas à enciclope-

diofilia conscienciológica; o impacto imediato da Enciclopédia da Conscienciologia na conscin 

intermissivista enciclopediofílica; o Universalismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias consci-

enciais (ECs) de alto teor mental; os acoplamentos paracerebrais; as evocações temáticas e cons-

cienciais permeando a escrita enciclopédica; as parassincronicidades enciclopédicas no cotidiano; 

a coronochacralidade; a paracerebralidade; as possíveis retroproéxis relacionadas ao enciclopedis-

mo; a predisponência em conectar-se à Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conhecimento-liberdade; o sinergismo cognição-visão- 

-assertividade; o sinergismo Enciclopediologia-Lexicologia; o sinergismo cientificismo-enciclo-

pedismo; o sinergismo rigorosidade pesquisística–criatividade mentalsomática; o sinergismo das 

faculdades mentais estimuladas; o sinergismo heteropesquisa cósmica–autoconhecimento. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da omninvestigação do 

Cosmos. 

Codigologia: as cláusulas megagesconológicas no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as deficitárias teorias materialistas; a teoria do paracorpo do autodiscerni-

mento; a teoria da recuperação de cons; a teoria da indestrutibilidade das aquisições autocogni-

tivas; a teoria da evocação pensênica; a teoria e prática do autodidatismo conscienciológico con-

tínuo; a teoria da Era da Aceleração da História Humana; a teoria do omniespecialismo no âm-

bito da Serenologia. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica do deta-

lhismo; a técnica da associação de temas evolutivos; a técnica da visão paracientífica cotidiana; 

a técnica da saturação mental; a técnica do desassédio pela conexão com o holopensene da Enci-

clopédia da Conscienciologia; a matematização permeando a linguagem técnica neoenciclopédi-

ca; a técnica da autopensenização cosmovisiológica. 

Voluntariologia: o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediologia 

Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); os assíduos voluntários-verbetógrafos da Conscien-

ciologia. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia; o Colégio Invisível da Holofilosofia; o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos autorganizativos da enciclopediofilia; os efeitos da erudição evo-

lutiva no autocontrole psicossomático; os efeitos do enciclopedismo na autovisão detalhista;  

o efeito potencializador da assertividade cosmovisiológica; o efeito evolutivo das acumulações 

multicognitivas; os efeitos da cognição multitemática na autodesformatação mesológica e cul-

tural. 

Neossinapsologia: o apreço pela ampliação de neossinapses mentaissomáticas; a enge-

nhosidade criativa pessoal, fruto de neossinapses cosmovisiológicas. 

Ciclologia: o ciclo teoria-prática; o ciclo tabuleta-pergaminho-papel-notebook; o ciclo 

hábitos pretéritos–preferências atuais; o ciclo interminável de neoideias. 
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Enumerologia: a metodização científica; a ordenação temática; a organização informa-

cional; a criteriosidade analítica; a correlatividade interdisciplinar; a estruturação ideativa; a siste-

matização cognitiva. 

Binomiologia: o binômio Ciência-Filosofia; o binômio generalismo-especialismo; o bi-

nômio enciclopedismo-pancognição; o binômio enciclopédia multitemática–enciclopédia mono-

temática; o binômio conscienciológico repetição didática–redundância parapedagógica; o binô-

mio neoenciclopedismo–anatomização consciencial; o binômio variável–unidade de medida;  

o binômio Intermissiologia-Neoenciclopediologia. 

Interaciologia: a interação parafisiológica malhação cognitiva–hipertrofia mentalso-

mática; a interação retributiva leitura enciclopédica–escrita enciclopédica. 

Crescendologia: o crescendo detalhismo isolado–detalhismo interrelacionado; o cres-

cendo Pesquisologia-Parapesquisologia; o crescendo enciclopedismo eletronótico–neoenciclope-

dismo consciencial; o crescendo société de Gens de Lettres (Iluminismologia)–grupalidade neo-

enciclopédica (Parailuminismologia); o crescendo das performances mentaissomáticas pró-evo-

lutivas; o crescendo da cosmovisão pessoal e grupal. 

Trinomiologia: o trinômio consciência-Ciência-Cosmos; a superação do trinômio ma-

linformação-subinformação-seminformação; o trinômio enciclopédico conformática-coesão-coe-

rência; o trinômio generalismo-Universalismo-Megafraternidade; o trinômio diferença-diversi-

dade-correlação. 

Antagonismologia: o antagonismo saber útil / saber frívolo; o antagonismo comodismo 

intelectivo / cognoscência efervescente; o antagonismo colecionar enciclopédias / devorar enci-

clopédias; o antagonismo priorização subcerebral / priorização paracerebral; o antagonismo 

microvisão / macrovisão; o antagonismo verbetorado ocasional / verbetorado contínuo. 

Paradoxologia: o paradoxo do megapolímata eletronótico; o paradoxo pancognitivo do 

detalhismo essencial; o paradoxo de a metodologia neoenciclopédica rigorosa promover a flexi-

bilização autocognitiva. 

Politicologia: a descrenciocracia; a discernimentocracia; a despertocracia; a autolucido-

cracia; a bibliocracia; a cienciocracia; a pesquisocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à soltura mentalsomática. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a cosmofilia; a cosmovisiofilia; a pesquisofilia; a lexicofi-

lia; a definofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a verbetofilia. 

Holotecologia: a encicloteca; a lexicoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a polima-

toteca; a cosmovisioteca; a verponoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Enciclopediologia; a Tudologia; a Materpen-

senologia; a Holoculturologia; a Neurolexicologia; a Neoenciclopediografologia; a Omnianaliti-

cologia; a Omnicriticologia; a Omninteraciologia; a Megaprospectivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin enciclopedista; a conscin investigadora cósmica; a conscin men-

talsomática; a consciência omniquestionadora; a consciência caleidoscópica; a equipe técnica de 

revisores da ENCYCLOSSAPIENS; a equipex técnica da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o atacadista consciencial; o intermissivista; o conscienciólogo; o para-

iluminista; o estoquista intelectual; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o eru-

dito; o polímata. 

 

Femininologia: a atacadista consciencial; a intermissivista; a consciencióloga; a parailu-

minista; a estoquista intelectual; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a erudita; 

a polímata. 
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Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens generalissimus; o Ho-

mo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens omnicognitor; o Ho-

mo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens pangraphicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enciclopediofilia egocármica = o gosto pessoal em colecionar e consul-

tar enciclopédias em geral; enciclopediofilia policármica = a afinidade megagescônica expressa 

pela vivência automotivada e contínua do trinômio neoenciclopédico leitura-revisão-escrita. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmovisiologia; a cultura da Pesquisologia; a cultura da 

pancognição; a cultura multidisciplinar; a cultura verbetográfica. 

 

Holobiografologia. Pela Parageneticologia, a postura enciclopediofílica advém de di-

versificação autocognitiva pretérita, compondo autobiografia multiexistencial consistente dentro 

de holopensenes científicos e eruditos. 

Autodidatismo. Eventualmente, a tendência polimática pode aflorar precocemente na 

conscin infante, ao demonstrar afinidade inata e extracurricular com especialidades ou disciplinas 

diversas e distintas. 

Macrossomatologia. De acordo com a Parafisiologia, a atividade cognitiva lúcida, pro-

longada e automotivada em atividades enciclopédicas pode predispor a conscin pesquisadora ao 

oportuno macrossoma em ressoma futura, maceteado quanto às faculdades mentaissomáticas. 

 

Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 10 condições relacionadas ao desenvolvimento  

e cultivo da polimatia enciclopediofílica: 

01.  Autocompetitividade: esforçar-se pela autossuperação cognitiva incessante, auto-

motivada quanto à interação evolutiva autoconhecimento-interassistência. 

02.  Bibliomania: investir na biblioteca pessoal ampla, diversificada, organizada e efeti-

vamente consultada no âmbito das autogescons. 

03.  Cientificidade: manter o olhar pesquisístico multitemático, sem cair na simplifica-

ção e na superficialidade, ínsitas à normocognoscência da Era da Supercomunicação. 

04.  Energossomaticidade: valer-se de técnicas energéticas no intuito de cultivar os 

desbloqueios craniochacrais na cotidianidade, predispondo-se a insights neoideativos full time. 

05.  Lexicologia: afinizar-se às pesquisas linguísticas constantes através de consultas di-

cionarísticas, embasando a amplitude da neurolexicalidade pessoal. 

06.  Projetabilidade: desencadear projeções lúcidas pautadas na ortointencionalidade 

assistencial, ampliadoras do universo de automanifestações e vivências paracognitivas. 

07.  Proxêmica: proceder à imersão frequente em holopensenes mentaissomáticos, sem 

dispersividade, fomentando o senso de priorização do autoparapsiquismo intelectual lúcido. 

08.  Rotina: instalar e manter hábitos bibliográficos cotidianos, isento de sobrecargas an-

tifisiológicas e enclausuramentos antissociais patológicos. 

09.  Transversalidade: cultivar a especialização pesquisística autoproexológica já iden-

tificada, sem perder o teor multidisciplinar das interrelações fatuísticas e parafatuísticas. 

10.  Verbetografia: vincular-se ao holopensene neoenciclopédico pela escrita contínua 

de verbetes, paralela aos demais empreendimentos pessoais, através da organização proexológica. 

 

Cosmoeticologia. O gap interparadigmático separando enciclopedismo convencional  

e neoenciclopedismo consciencial repousa sobre a ótica interassistencial, no caso, multidimensio-

nal e cosmoética, promovida pela megatares conscienciológica. Evolutivamente, de pouco vale  

o conhecimento quando incapaz de fomentar reciclagens evolutivas. 

Ressoma. Frente ao restringimento consciencial ressomático, a abordagem parapedagó-

gica, circular e exaustiva da estilística neoenciclopédica faculta maior aproximação intermissio-

pensênica à conscin autopesquisadora predisposta, no caso, proporcionando verdadeiro download 
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paracognitivo pessoal, capaz de despertar e fomentar o senso íntimo de comprometimento auto  

e maxiproéxico. 

Teaticologia. De acordo com a Autopesquisologia, cabe à conscin enciclopediofílica 

manter a postura pessoal teática, verbacional e multidimensionalmente exemplificativa, ao esfor-

çar-se pela autovivência dos constructos evolutivos grafados. Sejamos vitrines neoenciclopédicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a enciclopediofilia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Aptidão  a  conhecer:  Autexperimentologia;  Neutro. 

03.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autopensenização  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Bibliofobia:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

06.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Enciclopensenidade:  Neoenciclopediologia;  Neutro. 

08.  ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

09.  Lexicofilia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Omniconfluência  analítica:  Hermeneuticologia;  Neutro. 

11.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Remissão  enciclopédica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

15.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  ENCICLOPEDIOFÍLICA  VIVENCIA  PROVÁVEL  

PREDOMINÂNCIA  DO  FATOR  PEN  NOS  AUTOPENSENES.  
MEDIANTE  TAL  CONDIÇÃO,  URGE  A  REFLEXÃO  SOBRE  

O  POSSÍVEL  VEIO  GRAFOPENSÊNICO  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se conscin enciclopediofílica? Já pon-

derou sobre as responsabilidades grupo e policármicas decorrentes desse traço? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Diderot, Denis; & d’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das Ar-

tes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers); 5 Vols.; Vol. 1; Discur-

so Preliminar e Outros Textos; Orgs. Pedro Paulo Pimenta; & Maria das Graças de Souza; apres. Pedro Paulo Pimenta; 
trad. Fúlvia Moretto; & Maria das Graças de Souza; 352 p.; 8 caps.; 37 colaboradores traduzidos; 1 cronologia; 4 enus.;  

2 erratas; 3 esquemas; 66 ilus.; 37 microbiografias; 1 pontoação; 40 notas; 40 refs.; 2 apênds.; alf.; 23,5 x 16 cm x 3 cm; 

enc.; Unesp; São Paulo, SP; 2015; página 42. 
2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.552 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 1 microbiografia; glos. 650 

termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
217, 337 e 351. 

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 1.261. 

 

M. P. C. 
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E N C I C L O P E D I O L O G I A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Enciclopediologia é a Ciência aplicada ao estudo teático da construção 

de enciclopédia de qualquer natureza, obra de referência destinada à visão panorâmica máxima 

através da reunião dos conhecimentos científicos essenciais, micro e macrocósmicos, hologalácti-

cos, intra e extrafísicos da Humanidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo enciclopédia vem do idioma Francês, encyclopédie, derivado do 

idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egkúklios 

paideia, “ensino circular, panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logia 

provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Enciclopedismo. 2.  Enciclopediometria. 3.  Megatesauro. 4.  Mega-

lexicologia. 5.  Biggest think tank. 6.  Enciclopediofilia. 

Neologia. Os 3 vocábulos Enciclopediologia, Minienciclopediologia e Maxienciclope-

diologia são neologismos técnicos da Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Lexicologia convencional. 2.  Lexicografia tradicional. 3.  Tesauro.  

4.  Enciclopediofobia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o superpensene; o cosmopensene; o enciclopensene; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o enciclopedismo; a Enciclopédia da Conscienciologia; a definição como ba-

se do artigo; o artigo como base do livro; o livro como base da trilogia; a trilogia como base do 

tratado; as entradas enciclopédicas; a autenciclopédia; a heterenciclopédia; o polimatismo; o trata-

mento enciclopédico das verpons; o tratamento enciclopédico dos textos científicos; a síntese in-

telectual dos conhecimentos da Humanidade; o fenômeno da cosmoconsciência; a pangrafia;  

a enciclopédia paracerebral; o generalismo; a proéxis generalista; a maxiproéxis intelectual; a me-

gamplificação da consciencialidade; os neoconstructos; o superespecialismo restringidor como 

antienciclopedismo (monoglotismo; monodotação); o atacadismo consciencial; a maxiproéxis;  

a tenepes como enciclopédia da autocognição prática; as superenciclopédias; as 41 enciclopédias 

do Manual de Redação da Conscienciologia; o cosmismo. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual. 

Tecnologia: a técnica da personalização da Enciclopédia. 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição. 

Filiologia: a bibliofilia; a enciclopediofilia. 

Holotecologia: a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Enciclopediologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia;  

a Cogniciologia; a Enciclologia; a Policarmologia; a Tudologia; a Holotecologia; a Civiliza-

ciologia; a Infocomunicologia; a Enciclomática; a Bibliomática; a Conscienciopédia; a Comuni-

cologia; a Paracomunicologia; a Tradutologia; a Multiculturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa erudita; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o enciclopedista; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o pesquisador;  

o intelectual; o polímata. 

 

Femininologia: a enciclopedista; a epicon lúcida; a consciencióloga; a pesquisadora;  

a intelectual; a polímata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens encyclometricus; 

o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; 

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minienciclopediologia = a construção de dicionário enciclopédico de 

Ciência específica; Maxienciclopediologia = a construção da Enciclopédia da Conscienciologia 

com 100 mil megaverbetes selecionados. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, dentre as dezenas de técnicas empregadas na 

construção da Enciclopédia da Conscienciologia, eis, na ordem funcional, 10 técnicas mais práti-

cas e abrangentes, indispensáveis para a explicitação do universo das pesquisas consciencioló-

gicas: 

01.  Definição: a Terminologia; a Nomenclatura; o Tesauro; a Definologia; a Tecnoní-

mia; a Orismologia. 

02.  Enumeração: o enumerograma; a enumeração horizontal; a enumeração vertical;  

o ciclo enumerativo através de prefixos; a Enumerologia. 

03.  Detalhismo: a atomização cognitiva; a pulverização das abordagens; a meganálise. 

04.  Exaustividade: a acumulação dos achados; as consequências do detalhismo; a Evo-

luciologia. 

05.  Circularidade: o enciclopedismo; a técnica da circularidade; a Experimentologia; 

a Autopesquisologia. 

06.  Holociclo: a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica das 50 vezes mais; a en-

ciclopedialidade; a Enciclopediologia. 

07.  Multidisciplinaridade: a interdisciplinaridade; a transdisciplinaridade; a Multicul-

turologia. 

08.  Cosmovisão: a panorâmica; a Cosmologia; a Cosmovisiologia. 

09.  Cosmograma: o repertório dos recortes técnicos; o universalismo; a Cosmanálise. 

10.  Holoteca: a bibliografia  Específica exaustiva; as tecas; a Holotecologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Enciclopediologia, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia. 

2.  Cosmoconsciência:  Comunicologia. 

3.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia. 

4.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia. 

5.  Holofilosofia:  Holomaturologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9580 

6.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia. 

7.  Teaticologia:  Intrafisicologia. 

 

SEM  A  COSMOVISÃO  DA  ENCICLOPEDIOLOGIA  É  IM-
PRATICÁVEL  À  CONSCIÊNCIA  HUMANA  MAIS  LÚCIDA  

ALCANÇAR  AS  CONDIÇÕES  RAZOÁVEIS  DA  ERUDIÇÃO  

COSMOÉTICA  E  DA  POLIMATIA  EVOLUTIVA  NA  TERRA. 
 

Questionologia. Você se depara com o assunto da Enciclopediologia em algum setor da 

vida humana? Qual reação você apresenta no contato com a Enciclopediologia? 

 
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.; estatísti-

cas; 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); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 15 a 18, 20 a 28, 176, 242, 397, 502, 567, 665, 667 e 668. 

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 Al-

tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 28, 107, 121, 130 e 143. 

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; página 75. 

4.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 205 a 240. 
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E N C I C L O P E D I O M E T R I A  
( RE D A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Enciclopediometria é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos es-

pecíficos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da elabo-

ração aritmética ou matemática do mensuramento da densidade informacional dos verbetes da 

Enciclopédia da Conscienciologia, por meio da dissecção do conteúdo e da forma (confor) pre-

sentes no texto, com o objetivo de explicitar a realidade da consciência, quando abordada de mo-

do integral, e imprimir força à tarefa do esclarecimento (tares) comunicativo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo enciclopédia vem do idioma Francês, encyclopédie, derivado do 

idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaiedeía, por egkúklios pai-

deia, “ensino circular; panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição metria 

provém do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unida-

de de medida; o que mede; instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Estudo da qualidade do verbete. 2.  Estudo da compactação informa-

cional do verbete. 3.  Estudo da complexidade do verbete. 4.  Estudo da conformática do verbete. 

5.  Estudo aritmético da Enciclopédia. 6.  Estudo matemático da Enciclopédia. 

Neologia. O vocábulo Enciclopediometria e as duas expressões compostas Enciclopedio-

metria Conclusiva e Enciclopediometria Acrescentadora são neologismos técnicos da Redacio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciometrologia. 2.  Consciencioterapia. 3.  Texto desorgani-

zado. 

Estrangeirismologia: o ranking dos verbetes enciclopédicos; o verbete enciclopédico 

top de linha. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade evolutiva da Autocriteriologia Comunicativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da avaliação pensenográfica; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a Enciclopediometria; os mínimos argumentativos; os máximos argumentati-

vos; a preferência pelo mais (maior, mega) em vez do menos (menor, micro); o emprego das uni-

dades de medida; os percentuais aplicados aos níveis da Escala Evolutiva das Consciências;  

a Cronologia aplicada ao Índice das Faixas Etárias; a explicitação de todos os achados em núme-

ros estatísticos; a redação dos números preferentemente em algarismos; o emprego dos percen-

tuais didáticos 1% e 99%; a aplicação geral da Cronologia e da Paracronologia; a aplicação dos 

algoritmos conceituais; a Redaciologia Métrica; a avaliação evolutiva; a avaliação intelectual;  

a calibração intelectiva; a sistemática das métricas; os indicadores importantes; o melhoramento 

dos resultados; o aprimoramento textual; a análise métrica estratégica; a razão de ser das métri-

cas; as categorias de métricas; a escrita na medida certa; as pontuações; as estatísticas; o enume-

rograma; a exaustividade mensurada em máximos; a manutenção prioritária do padrão de qualida-

de dos verbetes enciclopédicos; o Manual de Redação da Conscienciologia; o Manual de Mega-

pensenes Trivocabulares; o padrão de qualidade dos verbetes explicitado pela contagem dos má-

ximos e logias diariamente nas tertúlias conscienciológicas; a melhoria da qualidade dos verbetes 
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pelas achegas dos questionamentos diretos – tertulianos – e online – teletertulianos – nas tertúlias 

conscienciológicas. 

 

Parafatologia: a pancognição verbetográfica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência da pangrafia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo agente comunicador–agente receptor. 

Principiologia: o princípio da manutenção de ideia específica por linha do texto. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na Argumentologia. 

Teoriologia: a teoria e prática da comunicabilidade moderna. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas de redação; a técnica do detalhismo; a téc-

nica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica de expansão dos verbetes enciclopé-

dicos; a técnica do diagnóstico informativo; a técnica da contagem dos máximos do texto; a téc-

nica da contagem das logias ou Seções do texto; a técnica do enumerograma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetólogos. 

Efeitologia: o efeito diagnosticador da qualidade dos verbetes enciclopédicos. 

Ciclologia: o ciclo redacional primeira redação–revisão–avaliação–expansão. 

Enumerologia: a densidade textual; o volume de informações; a Estética formal; o per-

centual tarístico; a comunicação didática; a qualificação temática; o prioritário à evolução. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio texto-contexto; o binômio análise 

quantitativa–análise qualitativa; o binômio Linguística-Estatística. 

Interaciologia: a interação qualidade-quantidade; a interação apostilhamento-enciclo-

pedismo. 

Crescendologia: o crescendo glossário-dicionário-enciclopédia. 

Trinomiologia. O trinômio páginas-máximos-logias é valioso indicador de padrão de 

excelência ou de qualidade do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia definido através de 

número mínimo de inserções de itens, levando em conta o número de páginas escritas. Cada 

verbete deve conter no mínimo 3 páginas, 5 máximos e 25 logias para atender à marca de exce-

lência considerada. 

Polinomiologia: o polinômio mensuração-avaliação-inclusão-revisão. 

Antagonismologia: o antagonismo quantificação da qualidade / qualificação da quanti-

dade. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a cognofilia. 

Holotecologia: a mensuroteca; a administroteca; a pesquisoteca; a encicloteca; a enume-

roteca; a tertulioteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Redaciologia; a Metrologia; a Aritmeticologia; a Matematico-

logia; a Grafopensenologia; a Maximologia; a Cronologia; a Paracronologia; a Escalologia; a Ta-

belologia; a Mensurologia; a Enumerologia; a Estatisticologia; a Criteriologia; a Discernimento-

logia; a Conformaticologia; a Comunicologia; a Lexicologia; a Estilologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin verbetógrafa; a conscin expansionista dos verbetes enciclopédicos; a conscin tele-

tertuliana; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 perquisitor; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo 

sapiens semperaprendens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holothecarius;  

o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Enciclopediometria Conclusiva = os textos dos verbetes embasados em 

constructos aceitos mais pacificamente no momento evolutivo; Enciclopediometria Acrescentado-

ra = os textos dos verbetes embasados em neoverpons conscienciológicas, avançadas, controvertí-

veis por estarem na dependência das experiências pessoais dos consultores, por exemplo, da con-

dição pessoal de ter concluído o Curso Intermissivo pré-ressomático, ou do nível pessoal da vi-

vência teática do princípio da descrença. 

 

Culturologia: a cultura da avaliação sistemática das realidades; a Multiculturologia 

Enciclopédica. 

Máximos. Os temas complexos trazem, em si mesmos, e impõem racionalmente os má-

ximos de explicitações nos textos dos verbetes. Os máximos dos verbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia significam aquelas Seções nas quais existe o padrão de conformática, ou seja, 

determinado número ideal de itens inclusos, previamente definido para representar a condição 

ideal de abordagem pesquisística, o patamar de excelência e a qualidade do verbete. O número de 

itens necessários para constituição do máximo varia de acordo com a Seção específica. 

Logias. Para efeito de indicador de qualidade, são contadas as especialidades da Cons-

cienciologia, com sufixo logia, apresentadas na condição de subtítulos de parágrafos, incluindo  

o caso de item de enumeração. Não são contadas, portanto, a própria especialidade do verbete, as 

denominativas das Divisões e aquelas presentes no interior da Seção Interdisciplinologia. 

Enumerograma. O enumerograma é instrumento de medida capaz de dissecar o conteú-

do e a forma (confor) presentes no texto, para estabelecer o percentual da carga de informações  

e gerar o diagnóstico informativo da aplicação do binômio ideia-linha. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Enciclopediometria, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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03.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

04.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

08.  Juízo  de  valor:  Heterocriticologia;  Neutro. 

09.  Personalização  da  Enciclopédia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

10.  Pré-Análise:  Pesquisologia;  Neutro. 

11.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Reparo  técnico:  Autopesquisologia;  Neutro. 

13.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

 

O  OBJETIVO  DA  ENCICLOPEDIOMETRIA  É  ESTIMULAR,  
PELA  COMUNICABILIDADE,  A  MOTIVAÇÃO  DA  CONSCIN  

LÚCIDA  PARA  A  AMPLIFICAÇÃO  DOS  PRÓPRIOS  ATRI-
BUTOS  CONSCIENCIAIS  E  DICIONÁRIOS  CEREBRAIS. 

 

Questionologia. A Enciclopédia da Conscienciologia incentiva você, leitor ou leitora, às 

autopesquisas? Em quais linhas de interesse? 
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E N C I C L O P E D I S M O    R E U R B A N O L Ó G I C O  
( P A R A R R E U R B A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O enciclopedismo reurbanológico é o movimento maxiproéxico grupal ali-

nhado ao projeto interassistencial da reurbex terrestre, fomentado pelos verbetógrafos da Enciclo-

pédia da Conscienciologia, intermissivistas teáticos, exemplificando, ratificando e fortalecendo  

o holopensene do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, em prol da Recexologia Planetária. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo enciclopédia provém do idioma Francês, encyclopedie, derivado do 

idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egkúklios pai-

deía, “ensino circular, panorâmico”. Apareceu no Século XVIII. O sufixo ismo deriva do idioma 

Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, 

prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; 

quadro mórbido; condição patológica”. O prefixo re procede do idioma Latim, re, “retrocesso; 

retorno; recuo; repetição, iteração; reforço, intensificação; oposição, rejeição”. O termo urbano 

vem do mesmo idioma Latim, urbanus, “da cidade; urbano”, e no sentido figurado, “polido; fi-

no”, e este de urbs, “cidade”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Enciclopedismo pró-reurbex. 2.  Enciclopedismo conscienciológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas enciclopedismo reurbanológico, enciclopedismo 

reurbanológico planejado e enciclopedismo reurbanológico realizado são neologismos técnicos 

da Pararreurbanologia. 

Antonimologia: 1.  Enciclopedismo medieval. 2.  Enciclopedismo baratrosférico. 3.  En-

ciclopedismo estagnador. 

Estrangeirismologia: o Zeitgeist da reurbex; a distribuição da Enciclopédia da Cons-

cienciologia urbi et orbi; o upgrade evolutivo dos pré-serenões; a otimização e o upgrade da au-

toproéxis pela participação na maxiproéxis; o Verbetarium; o Serenarium; o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às reciclagens intra e extraconscienciais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Neoenciclopedio-

logia: paradever reurbanológico. 

Ortopensatologia: – “Reurbexologia. No universo da Reurbexologia, a ordem cronoló-

gica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui: 1. Pararreurbanologia; 

2. Paratransmigraciologia; 3. Conscienciologia; 4. Curso Intermissivo; 5. Comunex Pandeiro;  

6. Cognópolis; 7. Comunex Interlúdio; 8. Enciclopédia da Conscienciologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Neoenciclopediografologia; o holopensene gru-

pal da responsabilidade intermissivista; o holopensene da maxiproéxis grupal; o holopensene 

reeducacional da reurbin; os enciclopensenes; a enciclopensenidade fomentando a interassisten-

cialidade dos intermissivistas; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapsicopensenes;  

a parapsicopensenidade ratificando o enciclopedismo reurbanológico; os parapensenes; a para-

pensenidade do amparo extrafísico de função; o heteresclarecimento ratificando o holopensene in-

termissivo; o paradever do intermissivista verbetógrafo quanto à manutenção da ortopensenidade 

pessoal ante o paradireito dos leitores assistíveis; o holopensene coletivo do enciclopedismo reur-

banológico. 

 

Fatologia: o enciclopedismo reurbanológico; as benesses neoenciclopediológicas; o te-

mário conscienciológico em prol da reurbin; a reciclogenia fomentada pelo neoenciclopedismo; 

o desassédio emocional; a reeducação evolutiva, pessoal, grupal ou geral; a vitrine reciclofílica 
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grupal; a autexperimentação como sendo a Metodologia Pesquisística da Conscienciologia; as re-

ciclagens pessoais e grupais verbetografáveis; os consensos conscienciológicos exemplificados;  

a primeira proéxis pós-CI; o possível exemplarismo às consréus; o autodesassédio evolutivo de-

corrente da defesa de verbete no Tertuliarium; o projeto da reurbex planetária desde o Século XII; 

a invenção da imprensa, no Século XV, fomentando a expansão das enciclopédias e dicionários 

modernos; a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOS-

SAPIENS); o marco maxiproexológico grupal dos 500 verbetógrafos conscienciológicos; o conti-

nuísmo da megagescon grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

(CCCI); as práticas  neoenciclopediográficas enquanto amostra do êxito pararreurbanológico; as 

especialidades da Conscienciologia dissecadas pelas autexperimentações; o calculismo cosmoéti-

co enciclopediológico; o esforço pela coerência interna enciclopediológica em prol da tares;  

a fonte de referência conceitual dos conscienciólogos; as responsabilidades maxiproéxicas grafa-

das na Enciclopédia da Conscienciologia; o empenho pela Gruporrevezamentologia Lúcida; o en-

ciclopedismo reurbanológico enquanto célula tarística do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático sustentando o enci-

clopedismo reurbanológico; o parafato de a Conscienciologia e o Curso Intermissivo estarem co-

nectados através da Reurbexologia; as neoverpons parapsíquicas conscienciológicas criando, pela 

primeira vez, em grande escala, na Terra, longa série de aquisições evolutivas; as hipóteses serie-

xológicas dos intermissivistas atuais enciclopedistas; o exemplarismo às consciexes intermissivis-

tas; a conexão com a Interlúdio; a Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico 

(ENCYCLOSSAPIENS); o fio da meada seriexológico; as achegas retrobiográficas a serem pes-

quisadas pelos neoenciclopedistas; o parapsiquismo enquanto requisito para a Cosmovisiologia 

Neoenciclopediológica; o investimento dos amparadores extrafísicos na tares verbetográfica; a te-

nepes fortalecendo os laços interassistenciais às consréus; a aplicação da aprendizagem intermis-

siva na dimensão humana integrando a reurbex planetária. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reurbin-reurbex; o sinergismo intelectual dos intermissi-

vistas. 

Principiologia: o favorecimento da passagem da teoria à vivência dos princípios consci-

enciológicos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente assistir 

ao mais doente; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da espiral evolutiva; os 

princípios do Paradireito; os princípios do Estado Mundial; o princípio da irresistibilidade pe-

rante a racionalidade evolutiva avançada; os princípios da reurbex. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a verbetografia pesso-

al; o código grupal de Cosmoética (CGC) sustentando os consensos enciclopediológicos. 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da reurbex objetivando a deso-

pressão do holopensene planetário; a teoria da reurbex e as contribuições individuais e grupais 

gota a gota; o labor de heterodespertamento consciencial da teoria da reurbex; a revolução pací-

fica e silenciosa das neoverpons reformulando as teorias e as práticas (retroteática) antiquadas; a 

autorresponsabilidade interconsciencial despertada no entendimento da teoria das interprisões 

grupocármicas. 

Tecnologia: as Tecnologias Intrafísicas inspiradas em Paratecnologias Assistenciais 

Intermissivas; as técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do autorrevezamento 

multiexistencial; a técnica da esnobação cosmoética; a técnica da circularidade; as paratécnicas 

pesquisísticas; o enciclopedismo reurbanológico enquanto recurso à implantação cotidiana da 

técnica de viver evolutivamente; a técnica da reciclagem existencial. 

Voluntariologia: o paravoluntariado da reurbex; o braço intrafísico da reurbex formado 

pelo voluntariado conscienciológico; o voluntariado conscienciológico dos enciclopedistas. 

Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomá-

tico (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;  
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o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Sere-

narium; o laboratório conscienciológico da Terra. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Enci-

clopedistas da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos 

Proexistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos revigorantes de se honrar os compromissos intermissivos; os efei-

tos homeostáticos da melhoria do holopensene planetário através da reurbex em todas as consci-

ências terráqueas; os efeitos das Tertúlias Conscienciológicas online e gratuitas na integração 

informativa, cognitiva e afetiva da CCCI; os efeitos das minibiografias dos verbetógrafos nas fu-

turas retrocognições sobre a vida atual; os efeitos da depuração intraconsciencial na transfor-

mação planetária nesta Era da Reurbex. 

Neossinapsologia: as autaquisições das neossinapses das neoverpons dos neoverbetes 

da Enciclopédia da Conscienciologia; as neossinapses geradas a partir das atividades relaciona-

das à verbetografia. 

Ciclologia: a quebra do ciclo doentio Baratrosfera Extrafísica–filiais baratrosféricas 

intrafísicas; o rompimento do ciclo ressoma-dessoma sustentado na Patologia; o ciclo cursar-

cumprir; o ciclo investigações-comprovações-teorizações; o neociclo da holomaturidade a partir 

do Curso Intermissivo; a qualificação do ciclo multiexistencial grupal; o ciclo agrupamento-diás-

pora-reagrupamento. 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo reurbanológico–Pré-Intermissiologia; o binô-

mio tertúlia conscienciológica–Curso Intermissivo; o binômio neocognições coletivas–neologis-

mos requeridos; o binômio admiração-discordância sustentando o enciclopedismo reurbanológi-

co; o binômio autenciclopédia-heterenciclopédia; o binômio enciclopedismo-pancognição; o bi-

nômio enciclopedismo tarístico–enciclopedismo reurbanológico. 

Interaciologia: a interação Interlúdio-Cognópolis; a interação CCCI-CCCE; a intera-

ção equipin-equipex; a interação das autoproéxis compondo a maxiproéxis grupal. 

Crescendologia: o crescendo na demanda reeducaciológica na Era da Reurbex; o cres-

cendo tacon-tares; o crescendo intrafisicalidade materialista–multidimensionalidade conscien-

ciológica; o crescendo teocentrismo-antropocentrismo-conscienciocentrismo; o crescendo Hu-

manismo–neoparadigma consciencial; o crescendo Baratrosfera-Conscienciologia; o crescendo 

enciclopedismo medieval–enciclopedismo reurbanológico. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio Medievo-Renascimento-Iluminismo-Conscienciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo Baratrosfera / Curso Intermissivo; o antagonismo 

geopolítico Baratrosfera / Interlúdio; o antagonismo artes / tares; o antagonismo superespecia-

lismo / enciclopedismo; o antagonismo enciclopédia de autor isolado / enciclopédia de múltiplos 

autores; o antagonismo conscin neofílica / conscin neofóbica;  o antagonismo inteligência evolu-

tiva / insuficiência intelectual. 

Paradoxologia: a estilística paradoxal da Enciclopédia da Conscienciologia com apos-

tilhamento conciso e aprofundamento cosmovisiológico; o paradoxo da revolução consciencioló-

gica sem revolta; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas 

por poucos. 

Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia;  a cognocracia; a cosmoeticocracia;  

a assistenciocracia. A democracia evolutiva oferecendo vagas ilimitadas para a ascensão na esca-

la evolutiva das consciências. 

Legislogia: a lei do maior esforço a favor da tares; a lei do maior esforço em prol da 

evolução consciencial. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a assistenciofilia; a autopesquisofilia; a parapsiquismo-

filia; a reciclofilia; a conscienciofilia; a priorofilia. 

Fobiologia: os travões apriorísticos da neofobia cerceando a autoinclusão do intermissi-

vista na megagescon grupal da CCCI. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) a par-

tir do enciclopedismo reurbanológico. 
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Mitologia: a desconstrução autoconsciente dos resíduos mitológicos. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Enciclopediologia; a Maxiproexologia;  

a Intermissiologia; a Ressomatologia; a Cognopoliologia; a Taristicologia; a Mentalsomatologia; 

a Recexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora; a equipex de amparadores de 

função. 

 

Masculinologia: o reurbanista extrafísico; o reurbanista ressomado; o acoplamentista;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; 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 conscien-

te; o revisor; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o evoluciólogo Transmentor;  

o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a reurbanista extrafísica; a reurbanista ressomada; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consci-

encióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplis-

ta; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluci-

ente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a revisora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens encyclopaedista; o Ho-

mo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens maxiproexista; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enciclopedismo reurbanológico planejado = aquele programado pelos in-

termissivistas durante o Curso Intermissivo pré-ressomático; enciclopedismo reurbanológico rea-

lizado = aquele concretizado pelos intermissivistas durante a existência humana. 

 

Culturologia: a cultura da intermissibilidade lúcida; a cultura da Maxiproexologia;  

a cultura da Gruporrezevamentologia; a revolução omnicultural proposta pelo paradigma cons-

ciencial; a cultura da Desmitologia; a cultura da evolução consciencial; a Multiculturologia da 

Autorrecexologia. 

 

Motivaciologia. Consoante a Pararreurbanologia, eis por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 15 argumentos para o empenho dos intermissivistas no enciclopedismo reurbanológico: 

01. Autoproexologia. O enciclopedismo reurbanológico conduz o verbetógrafo ao refi-

namento autoproexológico, a partir do megafoco maxiproéxico. 

02. Autorrecinologia. O enciclopedismo reurbanológico instiga diuturnamente os ver-

betógrafos a posturas reciclogênicas, a partir da autoconsciencioterapia verbetográfica, integrando 

a reurbin planetária. 
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03. Cognopoliologia. O enciclopedismo reurbanológico, a partir da Cógnópolis, com-

pondo o corpus de conhecimento conscienciológico, é protótipo conscienciográfico da Intermis-

siologia Aplicada. 

04. Equilibriologia. O enciclopedismo reurbanológico nivela o intermissivista pelo pa-

drão homeostático de referência do CI. 

05. Evoluciologia. O enciclopedismo reurbanológico dinamiza de modo teático a inteli-

gência evolutiva (IE) incipiente, fixando os cons do primeiro CI. 

06. Grupocarmologia. O enciclopedismo reurbanológico remunera evolutivamente  

o intermissivista, por meio das oportunidades de retratações grupocármicas. 

07. Interassistenciologia. O enciclopedismo reurbanológico multiplica a interassistên-

cia conscienciológica, cotidianamente, modificando o holopensene planetário. 

08. Intermissiologia. O enciclopedismo reurbanológico ratifica a coerência do inter-

missivista empenhado no completismo existencial. 

09. Maxiproexologia. O enciclopedismo reurbanológico aglutina e integra os intermis-

sivistas em prol da maxiproéxis grupal da CCCI. 

10. Multidimensiologia. O enciclopedismo reurbanológico reeduca os intermissivistas 

quanto à autoconsciência multidimensional (AM), a partir das interações equipin-equipex. 

11. Ortopensenologia. O enciclopedismo reurbanológico mantém o intermissivista no 

prumo ortopensênico em prol da assistência cosmoética, policármica, às consréus. 

12. Paratecnologia. O enciclopedismo reurbanológico produz e reproduz técnicas 

específicas de assistência às consciexes reurbanizadas e ressomadas. 

13. Reciclologia. O enciclopedismo reurbanológico propaga aos leitores e leitoras as 

teorias verponológicas e a teática conscienciológica, fortalecendo o holopensene reciclogênico da 

reurbex. 

14. Reeducaciologia. O enciclopedismo reurbanológico promove a confluência de 

consciexes e conscins engajadas no labor da reeducação planetária e da reurbex. 

15. Seriexologia. O enciclopedismo reurbanológico atualiza as vivências grupais em 

novas bases cosmoéticas, integrando o projeto reurbanizador. 

 

Reurbex. No amplo espectro da Pararreurbanologia Terrestre, ao longo dos séculos, 

com a ressoma crescente das consréus no planeta, vislumbra-se o êxito interassistencial dos inter-

missivistas, por meio das reciclagens pessoais propostas pelo paradigma consciencial, con-

tribuindo para a reeducação e a transformação do Planeta-Hospital. 

Corpus. A Enciclopédia da Conscienciologia contém o corpus da Neociência, notada-

mente nos 2019 verbetes redigidos pelo propositor da Conscienciologia e, por princípio, não tem 

prazo para ser concluída. 

Reurbin. No aqui-agora-multidimensional, a apreensão do paradigma conscienciológico 

pela geração pioneira de intermissivistas verbetógrafos, pelo exemplo tarístico, dissemina e forta-

lece as bases da Era Consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o enciclopedismo reurbanológico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Autoconsciencioterapia  verbetográfica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02. Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 

03. Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

04. Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05. Enciclopedismo  tarístico:  Neoenciclopediografologia;  Homeostático. 

06. ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 
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07. Expediente  neoenciclopediológico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

08. Interação  Paciologia-Enciclopediologia:  Reurbexologia;  Homeostático. 

09. Interlúdio:  Parageografologia;  Homeostático. 

10. Recexologia  Conscienciográfica:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

11. Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

12. Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

13. Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

14. Transmigraciologia  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  ENCICLOPEDISMO  REURBANOLÓGICO,  SENDO  ESTRA-
TÉGIA  INTERASSISTENCIAL  DA  REURBEX,  VIABILIZA  AOS   

INTERMISSIVISTAS  UPGRADE  EVOLUTIVO  RUMO  À  NEO-
CONDIÇÃO  DE  MINIPEÇA  LÚCIDA  NO  PLANETA-ESCOLA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o neovalor característico do enciclo-

pedismo reurbanológico? Já contribui para tal empreendimento pioneiro, integrando a maxiproé-

xis grupal da CCCI? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 207. 
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 25, 27, 87, 

95, 387 e 1.117. 

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 1.475 e 1.476. 

 

D. D. 
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E N C I C L O P E D I S M O    T A R Í S T I C O  
( NE O E N C I C L O P E D I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O enciclopedismo tarístico é o movimento de apreensão neoparadigmática  

e distribuição sistemática e cosmovisiológica de neoconhecimentos teáticos, grafopensenizados 

pelos verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, visando o esclarecimento multidimen-

sional cosmoético e maxiproéxico, compondo cápsula verponológica do Zeitgeist planetário nesta 

Era da Reurbex. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo enciclopédia provém do idioma Francês, encyclopedie, derivado do 

idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egkúklios pai-

deía, “ensino circular, panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. O sufixo ismo deriva também do 

idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religi-

oso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade caracte-

rística de; quadro mórbido; condição patológica”. A palavra tarefa vem 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”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es de-

riva do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. O termo claro procede também 

do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo 

mento provém do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos.  

O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Enciclopedismo propagador da tares. 2.  Enciclopedismo do esclare-

cimento conscienciológico. 3.  Enciclopedismo esclarecedor verponológico. 4.  Enciclopedismo 

do esclarecimento multidimensional. 5.  Neoenciclopedismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas enciclopedismo tarístico, enciclopedismo tarístico 

iniciativo e enciclopedismo tarístico continuativo são neologismos técnicos da Neoenciclopedio-

grafologia. 

Antonimologia: 1.  Enciclopedismo iluminista. 2.  Enciclopedismo setecentista. 3.  En-

ciclopedismo materialista. 4.  Enciclopedismo eletronótico. 5.  Enciclopedismo dogmático. 

Estrangeirismologia: o corpus do conhecimento consensual da Conscienciologia; o up 

to date do conhecimento humano multidimensional; a paideia grega; o Rinascimento; o Siècle des 

Lumières; o front do conhecimento avançado esclarecedor; o background intermissivista decodi-

ficado a favor da tares; o continuum cognitivo autorrevezamental. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência da tares grupal. 

Ortopensatologia: – “Enciclopediologia. As enciclopédias clássicas ainda estão reple-

tas de referências bibliográficas e assassinos profissionais da História Humana”. “A Enciclopédia 

da Conscienciologia é megarrevezamento grupal, repositório amplo de conceitos sobre a evolu-

ção da consciência nesta dimenin”. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Neoenciclopediologia; o holopensene pessoal 

do esclarecimento verponológico multidimensional; o holopensene grupal neoparadigmático em 

prol da tares; o holopensene da maxiproéxis grupal; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os 

grafopensenes; a grafopensenidade expandindo a interlocução interassistencial; os parapsicopen-

senes; a parapsicopensenidade lastreando o enciclopedismo tarístico; o autesclarecimento forta-

lecendo o holopensene da tares; o heteresclarecimento ratificando o holopensene intermissivo;  

a cognição evolutiva impulsionando a ortopensenidade; o paradever do enciclopedista quanto  
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à manutenção da ortopensenidade pessoal ante o paradireito dos leitores assistíveis; o holopense-

ne coletivo do enciclopedismo tarístico. 

 

Fatologia: o enciclopedismo tarístico; o conhecimento conscienciológico; o corpus es-

clarecedor da Neociência; a verbetografia conscienciológica; a exposição grupal teática do para-

digma consciencial; a expressão maxiproéxica da neomundividência conscienciológica; a estraté-

gia prioritária da tares maxiproexológica; o sistema holofilosófico dos conscienciólogos; a contri-

buição pessoal à Neo-História cognitiva; o inventário retributivo das experiências personalíssi-

mas; a subjetividade generalizável; a autexperimentação como sendo a Metodologia Pesquisística 

da Conscienciologia; a autovivência verbetografável; a cobaiagem verbetográfica; o caráter trans-

disciplinar da Ciência das Ciências; os recursos disponíveis para a qualificação verbetográfica 

pessoal; a cosmovisão multidimensional fomentando os dicionários da Enciclopédia da Conscien-

ciologia; a reeducação evolutiva, pessoal, grupal ou geral; o projeto da reurbex planetária; a in-

venção da imprensa, no Século XV, fomentando a expansão das enciclopédias e dicionários mo-

dernos; a escrita enquanto agente de mudança planetária por meio da reciclagem dos componen-

tes da Humanidade; o esforço pelo continuísmo da Enciclopédia da Conscienciologia em prol da 

renovação da evolução das consciências; o marco maxiprexológico grupal dos 500 verbetógrafos 

conscienciológicos; a tares expositiva grupal máxima; a Legadologia; as responsabilidades maxi-

proéxicas grafadas na Enciclopédia da Conscienciologia; o empenho pela Gruporrevezamen-

tologia Lúcida. 

 

Parafatologia: a atuação da consciência sobre a energia imanente (EI) gerando os fatos 

e parafatos pesquisísticos da Ciência das Ciências; o parapsiquismo enquanto requisito para  

a Cosmovisiologia Neoenciclopediológica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; 

as parafontes cognitivas dos enciclopedistas tarísticos; a paravivência de extrapolações cognitivas 

em prol da assistência verbetográfica; a paravivência de interassistência verbetológica desassedia-

dora; a tenepes enquanto esteio interassistencial dos verbetógrafos tarísticos; o investimento dos 

amparadores extrafísicos na tares; a aprendizagem intermissiva, aplicada na dimensão humana em 

favor da tares neoenciclopédica; o enciclopedismo reurbanológico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética fortalecendo 

argumentos a favor da tares; o sinergismo intelectual dos intermissivistas. 

Principiologia: os desafios da experimentação pessoal do princípio da descrença (PD); 

o princípio da verpon; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente 

assistir ao mais doente; o princípio da espiral evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando as neoverpons; o códi-

go grupal de Cosmoética (CGC) sustentando os consensos neoparadigmáticos. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a revolução pacífica e silenciosa das 

neoverpons reformulando as teorias e as práticas (retroteática) antiquadas; a autorresponsabili-

dade interconsciencial despertada no entendimento da teoria das interprisões grupocármicas;  

a teoria da seriéxis; as teorias evolutivas conscienciológicas; a teoria dos Serenões; a teoria dos 

Cursos Intermissivos; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; as técnicas de recuperação de cons; as paratéc-

nicas pesquisísticas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico dos enciclopedistas da tares; as 

equipes técnicas do Holociclo. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal sendo fulcro do enciclopedismo tarístico; o trio de 

laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holote-

ca); o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Terra. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos revigorantes de se honrar os compromissos intermissivos; os efei-

tos impactantes, positivos, da tarefa do esclarecimento (tares). 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da tares; as neossinapses oriundas 

das atividades relacionadas à Neoenciclopediografologia. 

Ciclologia: o ciclo investigações-comprovações-teorizações. 

Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio dicionários cerebrais–enci-

clopédia paracerebral; o binômio neocognições coletivas–neologismos requeridos; o binômio  

consenso ideativo–intersubjetividade; o binômio autenciclopédia–heterenciclopédia; o binômio 

enciclopedismo-pancognição; o binômio enciclopedismo tarístico–enciclopedismo reurbanoló-

gico. 

Interaciologia: a interação fatos-parafatos; a interação subjetividade-objetividade; a in-

teração Encicloteca do Holociclo–Enciclopédia da Conscienciologia. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo tares grupocármica–tares poli-

cármica; o crescendo intrafisicalidade materialista–multidimensionalidade conscienciológica;  

o crescendo teocentrismo-antropocentrismo-conscienciocentrismo; o crescendo Humanismo– 

–neoparadigma consciencial; o crescendo Iluminismo-Conscienciologia; o crescendo Enciclope-

dismologia-Neoenciclopediografologia. 

Trinomiologia: o trinômio permanências-descartes-evoluções; o trinômio liberdade-

igualdade-fraternidade; o trinômio Liberologia-Paradireitologia-Transafetivologia. 

Polinomiologia: o polinômio Helenismo-Renascimento-Iluminismo-Conscienciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo radicalismo revolucionário / ideário iluminista;  

o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo intenção de informar / intenção de conven-

cer; o antagonismo superespecialismo / enciclopedismo; o antagonismo enciclopédia de autor 

isolado / enciclopédia de múltiplos autores; o antagonismo conscin neofílica / conscin neofóbica;  

o antagonismo inteligência evolutiva / insuficiência intelectual. 

Paradoxologia: o paradoxo da revolução conscienciológica sem revolta; o paradoxo de 

encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. 

Politicologia: a democracia pura; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço a favor da tares; a lei do maior esforço em prol da 

evolução consciencial; a lei do retorno; a lei da impermanência. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a neofilia; a reciclofilia; a conscienciofilia; a cogniciofi-

lia; a autopesquisofilia; a parapsiquismofilia. 

Fobiologia: os travões apriorísticos da neofobia cerceando o acesso à apreensão das 

paracognições tarísticas. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB) a par-

tir da tares exposta nos verbetes conscienciológicos. 

Mitologia: a queda dos mitos multimilenares. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Neoenciclopediografologia; a Taristicologia; a Maxiproexologia; 

a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Verponologia; a Cosmovisiologia; a Policarmolo-

gia; a Pararreurbanologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; as equipes de produção da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9594 

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o médico, filósofo e polímata andaluz Averróis 

(Ibn Rushd, 1126–1198); o evoluciólogo Transmentor; o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens taristicus; o Homo 

sapiens verbetologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens 

maxiproexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enciclopedismo tarístico iniciativo = o movimento pioneiro do propositor 

das neoverpons conscienciológicas, sustentando durante anos a escrita da EC; enciclopedismo 

tarístico continuativo = o movimento consequente dos pesquisadores das neoverpons consciencio-

lógicas, sustentando em grupo a escrita da EC. 

 

Culturologia: a cultura conscienciocêntrica; a revolução omnicultural proposta pelo 

paradigma consciencial; a cultura da Gruporrevezamentologia; a cultura da Maxiproexologia;  

a cultura da Comunicologia Conscienciológica; a Multiculturologia do Enciclopedismo; a cultu-

ra da evolução consciencial. 

 

Enciclopedismo. Segundo a Enciclopedismologia, no Século XVIII, a Encyclopédie re-

presentou verdadeiro balanço da cultura e do conhecimento humanos, síntese dos saberes apreen-

didos pelos pensadores do Iluminismo, então ávidos pela disseminação de novas ideias e teorias 

por eles propostas. 

Iluminismo. Os princípios do Iluminismo, registrados na enciclopédia francesa, defen-

diam, por exemplo, o racionalismo, o progresso, a tolerância e o humanitarismo, contrapondo-se  

à opressão e tirania do feudalismo, da monarquia absolutista e aos abusos da Igreja. 

Revolução. Projeto de intervenção social vinculado ao racionalismo humanista, em 

defesa dos direitos de igualdade e liberdade dos homens, o Iluminismo guarda em comum com  

a Revolução Francesa (1789) o ataque ao dogmatismo do poder reinante. 

 

Neoenciclopediologia. Considerando a Crescendologia, os princípios conscienciológi-

cos utilizados na Enciclopédia da Conscienciologia, primando pela evolução consciencial nos 

mais variados aspectos, sustentam os argumentos sobre as verpons do neoparadigma multidimen-

sional, contrapondo-se aos usos e costumes dos idiotismos culturais e da robotização existencial 

ainda vigentes neste Século XXI. 

 

Características. Consoante a Neoenciclopediografologia, eis por exemplo, em ordem al-

fabética, 30 características do enciclopedismo tarístico, vivenciadas ou buscadas pelos conscien-

ciólogos pesquisadores empenhados: 

01. Autexemplificativo. Os enciclopedistas tarísticos exemplificam as vivências pesso-

ais superando as elucubrações filosóficas teóricas. 
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02. Autopesquisístico. Os enciclopedistas tarísticos priorizam as autopesquisas ancora-

das no próprio labcon. 

03. Autorrecinológico. Os enciclopedistas tarísticos vivenciam as autorreciclagens in-

traconscienciais. 

04. Autorrevezamentológico. Os enciclopedistas tarísticos calculam cosmoeticamente 

o autorrevezamento lúcido. 

05. Conscienciofílico. Os enciclopedistas tarísticos mantêm o foco das apreensões  

e abordagens na consciência multidimensional, em substituição ao homem renascentista. 

06. Cosmoético. Os enciclopedistas tarísticos mantêm prioritariamente a intencionali-

dade interassistencial, assentada na Cosmoética Destrutiva. 

07. Evolutivo. Os enciclopedistas tarísticos pensenizam em prol da evolução conscien-

cial, sobrepujando o progresso intrafísico apenas. 

08. Holossomático. Os enciclopedistas tarísticos abordam o conjunto dos veículos de  

manifestação da consciência, em detrimento da visão materialista da saúde somática. 

09. Interassistencial. Os enciclopedistas tarísticos priorizam a interassistência esclare-

cedora de verpons, em substituição à assistência intrafisicalista de meias-verdades. 

10. Intermissiológico. Os enciclopedistas tarísticos, em geral intermissivistas, recupe-

ram unidades de lucidez do Curso Intermissivo, preservando a autocoerência ideativa ante a pres-

são da mesologia. 

11. Maxiproexológico. Os enciclopedistas tarísticos compõem a megagescon em prol 

da maxiproéxis grupal da CCCI, em contraponto a iniciativas ou caprichos egoicos. 

12. Mentalsomático. Os enciclopedistas tarísticos privilegiam as abordagens mentais-

somáticas, em detrimento dos textos psicossomáticos, literários ou artísticos. 

13. Multidimensional. Os enciclopedistas tarísticos buscam a apreensão multidimen-

sional, parafactual, além da abordagem intrafisicalista, monodimensional. 

14. Neoparadigmático. Os enciclopedistas tarísticos ultrapassam as fronteiras do co-

nhecimento convencional, promovendo a transposição paradigmática em busca de neoverpons. 

15.  Neopensênico. Os enciclopedistas tarísticos, diante da autoconsciência da multidi-

mensionalidade, promovem  rupturas pensênicas definitivas com companhias retrógradas e neófo-

bas. 

16. Ortopensênico. Os enciclopedistas tarísticos desenvolvem a autoortopensenidade  

e fomentam a heteroortopensenidade. 

17. Paradireitológico. Os enciclopedistas tarísticos compreendem e experimentam a ir-

resistibilidade das paraleis do Paradireito ante as leis positivas humanas. 

18. Paraepistemológico. Os enciclopedistas tarísticos ultrapassam os limites filosóficos 

e científicos convencionais, embasados na Holofilosofia. 

19. Parafenomenológico. Os enciclopedistas tarísticos pesquisam e registram de modo 

racional e discernido a parafenomenologia vivenciada, enriquecendo a Parafatologia. 

20. Parapedagógico. Os enciclopedistas tarísticos usufruem e expandem o conheci-

mento com Paratecnologia Parapedagógica, ultrapassando a pedagogia convencional. 

21. Parapercepciológico. Os enciclopedistas tarísticos priorizam o desenvolvimento da 

paraperceptibilidade enquanto valor multiexistencial crescente. 

22. Parapoliticológico. Os enciclopedistas tarísticos sobrepairam a política partidária, 

em prol da Parapoliticologia cósmica. 

23. Pararrealístico. Os enciclopedistas tarísticos buscam e mantêm na condição de 

fontes primordiais de pesquisas, realidades e pararrealidades. 

24. Pré-intermissiológico. Os enciclopedistas tarísticos desenvolvem a autoliderança 

interassistencial aglutinando leitores e assistidos, exercitando a Pré-Intermissiologia. 

25. Reurbanizador. Os enciclopedistas tarísticos compõem o elenco das reurbexes, na 

condição de agentes cosmoéticos exemplificadores. 

26. Revolucionário. Os enciclopedistas tarísticos fomentam a revolução ideológica pa-

cificadora das verpons da Conscienciologia. 
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27. Seriexológico. Os enciclopedistas tarísticos têm lucidez sobre o entrosamento das 

vidas sucessivas, pautados nas pesquisas e autovivências retrocognitivas. 

28. Universalista. Os enciclopedistas tarísticos buscam o universalismo, assistem os 

opositores ideológicos de modo fraterno, informando cosmoeticamente, além das querelas ideati-

vas pessoais. 

29. Verponológico. Os enciclopedistas tarísticos produzem e escrevem sobre verdades 

relativas de ponta, embasadas na Descrenciologia. 

30. Voluntariológico. Os enciclopedistas tarísticos atuam no voluntariado de modo ex-

pontâneo, sem expectativas financeiras, doando os direitos autorais pessoais. 

 

Moto-contínuo. A Enciclopédia da Conscienciologia, por princípio, não tem prazo para 

ser concluída. Trata-se de megagescon em construção dinâmica, podendo ser acrescentada ao lon-

go de anos, décadas ou séculos, costurando a jornada seriexológica de intermissivistas em prol da 

tares planetária grupal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o enciclopedismo tarístico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

16. Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

17. Cotejo  filósofo-conscienciólogo:  Holofilosofia;  Homeostático. 

18. Crescendo  Epistemologia-Parepistemologia:  Cogniciologia;  Neutro. 

19. Crescendo  Helenismo-Conscienciologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

20. Crescendo  Renascimento-Conscienciologia:  Recinologia;  Homeostático. 

21. Cultura  conscienciocêntrica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

22. Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

23. Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

24. Encicloteca:  Cosmocogniciologia;  Neutro. 

25. Expediente  neoenciclopediológico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

26. Holociclo:  Cosmocogniciologia;  Neutro. 

27. Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

28. Revolução  conscienciológica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

29. Tares  verbetográfica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

30. Verbetografia  conscienciológica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

 

O  ENCICLOPEDISMO  TARÍSTICO,  AO  MODO  DE  MEGAES-
TRATÉGIA  MAXIPROEXOLÓGICA,  EXIGE  DOS  INTERMISSI-

VISTAS  VERBETÓGRAFOS  EMPENHADOS  O  AUTEXEMPLA-
RISMO  TEÁTICO  ANTE  AS  SINGULARIDADES  PESSOAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a característica verponológica do 

enciclopedismo tarístico? Já participa de tal empreendimento maxiproéxico grupal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lopes, Adriana; & Ferraro, Cristiane; Enciclopedismo Cosncienciológico; Artigo; I & II Congresso Inter-
nacional dos Intermissivistas; Foz do Iguaçu, PR; 22-24.07.11 e 12-14.07.13;  Conscientia; Revista; Trimestral; Edição 

Especial; Vol. 16; N. 3; Seção: Artigo Original; 1 cronologia; 2 E-mails; 6 enus.; 2 microbiografias; 4 refs.; Associação 

Internacional de Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2012; pá-
ginas 267 a 273. 
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2.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araujo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichá-

rios; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; 2012; páginas 17 a 312. 

3.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 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 419 e 640. 

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 584. 

 

D. D. 
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E N C I C L O P E N S E N I D A D E  
( N E O E N C I C L O P E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A enciclopensenidade é a qualidade dos pensamentos, sentimentos e ener-

gias expressos pela consciência caracterizada pela mentalidade enciclopédica, da visão ampla  

e pela teática do verbetorado conscienciológico. 

Tematologia. Tema central neutro.  

Etimologia. O elemento de composição enciclo vem do idioma Grego, egklúklios, “cir-

cular; panorâmico”. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; for-

mar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra 

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”. Surgiu 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”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pensenidade enciclopédica. 2.  Pensenidade centrada no enciclope-

dismo. 3.  Materpensene enciclopédico.  

Neologia. O vocábulo enciclopensenidade e as duas expressões compostas enciclopense-

nidade esboçante e enciclopensenidade consolidada são neologismos técnicos da Neoenciclope-

diologia.  

Antonimologia: 1.  Lexicopensenidade. 2.  Pensenidade centrada no sen. 3.  Materpen-

sene literário.  

Estrangeirismologia: a Weltanschauung enciclopédica; o Verbetarium; o Tertuliarium; 

o Gesconarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Cosmovisiologia Enciclopédica. 

Coloquiologia: a conscin enciclopédia ambulante. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, duas ortopensatas contributivas ao tema:  

1.  “Cosmovisão. A leitura de dicionários e enciclopédias predispõe a ampliação da au-

tocosmovisão”. 

2.  “Enciclopedismo. O enciclopedismo é a ação de unir todas as coisas com todas as 

coisas, porém, especificando os detalhismos exaustivamente. As insignificâncias aparentes têm 

valor nos processos de expansão da auto e da heterocognição”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a enciclopensenidade; os enciclopensenes; o holopensene pessoal do neo-

enciclopedismo; o holopensene cosmovisiológico; o carregamento na pensenidade omnivisioló-

gica; os neopensenes; a neopensenidade; o materpensene enciclopédico; o holopensene grupal da 

tares sem fronteiras; os cognopensenes; a cognopensenidade; a fôrma holopensênica favorecedora 

da mentalsomaticidade das bibliotecas e salas de estudo; a pensenidade carregada no pen; o ma-

terpensene dos editores de enciclopédias; o holopensene dos ilustradores de obras de referência;  

a pensenidade centrada na tarefa do esclarecimento; os metapensenes; a metapensenidade; o ato 

de pensenizar sobre a autopensenidade enciclopédica; a Biblioteca da Conscienciologia. 

 

Fatologia: o modo de pensar centrado na cosmovisão enciclopediológica; o trabalho in-

telectual sistemático na Enciclopédia da Conscienciologia; a exaustividade nas abordagens cons-

cienciográficas; o detalhismo levado às últimas consequências cosmoéticas; o olhar enciclopédi-

co; a autoinclusão verbetográfica denotando afinidade com o enciclopedismo; a reação mentalso-

mática em cadeia derivada do labor enciclopédico; a amplitude das abordagens nas autorrefle-
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xões; a abrangência da autoprodução escrita; a cientificidade; a tares enciclopédica; as enciclo-

pédias enquanto síntese do conhecimento humano; a new face do enciclopedismo contemporâneo;  

a mentalidade ampla do pesquisador de obras de referência; o valor historiográfico das enciclopé-

dias ao retratarem a mentalidade do período; o valor evolutivo dos maxiartefatos do saber, entre 

eles, as obras enciclopédicas; o fato de a maior enciclopédia ser a própria consciência quando ex-

periente, secular ou milenar.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paravivências 

do Curso Intermissivo (CI) preparatórias ao trabalho neoenciclopédico; o amparo extrafísico de 

função aos neoenciclopedistas; as parestratégias da reurbanização extrafísica (reurbex) a exemplo 

do neoenciclopedismo conscienciológico; a única palavra do conscienciês equivalendo à enciclo-

pédia inteira; o megarrevezamento multiexistencial grupal chancelado pela conscienciografia en-

ciclopédica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo verbetógrafo-verbetólogo; o sinergismo legado enciclo-

pédico–enciclopedismo reurbanológico; o sinergismo das entradas enciclopédicas; o sinergismo 

dos verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) dos coautores de enciclopé-

dias; o princípio da descrença (PD) aplicado às publicações. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) necessário ao trabalho autoral cole-

tivo; o código pessoal de Cosmoética (CPC) dos autores de verbetes tarísticos. 

Teoriologia: a teoria da Conscienciografologia; a teoria da Cosmovisiologia. 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica da leitura crítica; a técnica dos 50 

verbetes; a tecnologia digital; a teática verbetográfica; a técnica do confor enciclopédico; as téc-

nicas estilísticas enciclopédicas a favor da tares; a técnica do autodidatismo aplicada ao estilo 

neoenciclopédico; a escrita e revisão de verbetes na condição de técnica de desassédio mentalso-

mático. 

Voluntariologia: o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediologia 

Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o voluntariado do Holociclo; o voluntariado da Ho-

loteca; o voluntariado dos pareceristas e revisores da Associação Internacional Editares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Consciencio-

grafologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia; o Colégio Invisí-

vel da Verbetografia. 

Efeitologia: o efeito ampliador das abordagens enciclopédicas; o efeito autodesassedia-

dor da leiturofilia crítica; o efeito do verbetorado conscienciológico. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da construção diuturna da enciclopenseni-

dade; as neossinapses resultantes da leitura crítica; as neossinapses derivadas do confor enciclo-

pédico. 

Ciclologia: o ciclo título do verbete–escrita do verbete–revisão do verbete–defesa do 

verbete; o ciclo interminável das neoideias. 

Enumerologia: a pensenidade do leitor da Enciclopédia da Conscienciologia; a pense-

nidade do verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia; a pensenidade do revisor da Enci-

clopédia da Conscienciologia; a pensenidade do consolidador da Enciclopédia da Consciencio-

logia; a pensenidade do propositor da Enciclopédia da Conscienciologia; a pensenidade da equi-

pin da Enciclopédia da Conscienciologia; a parapensenidade da equipex da Enciclopédia da 

Conscienciologia. 

Binomiologia: o binômio verbete-enciclopédia; o binômio conteúdo-forma; o binômio 

admiração-discordância; o binômio leitura-escrita; o binômio memória lexicográfica–memória 

enciclopédica. 
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Interaciologia: a interação microcosmos-macrocosmos; a interação fato-parafato; a in-

teração estilo autoral–estilo enciclopédico. 

Crescendologia: o crescendo da pensenidade universalista; o crescendo memória lexi-

cográfica–memória enciclopédica; o crescendo 100 verbetógrafos–500 verbetógrafos; o crescen-

do pensar grande–pensar cosmicamente; o crescendo leitura de dicionário–leitura de enciclo-

pédia.  

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer aplicado à conscienciografia enci-

clopédica; o trinômio pensenidade linear–pensenidade racional–pensenidade discernida; as 

obras mais importantes da biblioteca representadas pelo trinômio tratados técnicos–dicionários– 

–enciclopédias. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-tratado-enciclopédia. 

Antagonismologia: o antagonismo livro de bolso / tomo enciclopédico; o antagonismo 

enciclopédia digital / enciclopédia no papel. 

Paradoxologia: o paradoxo de a enciclopensenidade ser cosmovisiológica mas deman-

dar detalhismo exaustivo; o paradoxo de o saber enciclopédico, geralmente construído coletiva-

mente, poder ser apreendido de maneira individual. 

Politicologia: as políticas editorais das enciclopédias; a sofocracia; a cognocracia; a cos-

movisiocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço em publicar enciclopédias em papel na Era Digital. 

Filiologia: a cosmovisiofilia; a transdisciplinofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia; a en-

ciclopediofilia; a verbetografofilia; a leiturofilia; a bibliofilia. 

Fobiologia: a superação da leiturofobia. 

Maniologia: a mania de descartar enciclopédias antigas; a mania de banalizar a seção de 

obras de referência nas bibliotecas. 

Mitologia: o mito de a enciclopédia clássica perder o valor cognitivo com o passar do 

tempo. 

Holotecologia: a encicloteca; a biblioteca; a historioteca; a mentalsomatoteca; a cogno-

teca; a lexicoteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Neoenciclopediologia; a Ortopensenologia; a Grafopensenolo-

gia; a Conscienciografologia; a Taristicologia; a Verbetologia; a Cosmovisiologia, a Pararreurba-

nologia; a Evoluciologia; a Conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o verbetólogo; o verbetógrafo; o autor de verbetes; o revisor de verbe-

tes; o editor de enciclopédias; o pesquisador cosmovisiológico; o historiador; o professor de ver-

betografia. 

 

Femininologia: a verbetóloga; a verbetógrafa; a autora de verbetes; a revisora de verbe-

tes; a editora de enciclopédias; a pesquisadora cosmovisiológica; a historiadora; a professora de 

verbetografia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedista; o Homo sapiens verbetologus; o Homo 

sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Ho-

mo sapiens maxiproexista; o Homo sapiens cosmovisiologus; Homo sapiens encyclopaedicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enciclopensenidade esboçante = a do autor de 1 verbete da Enciclopédia 

da Conscienciologia; enciclopensenidade consolidada = a do autor de 100 verbetes da Enciclopé-

dia da Conscienciologia. 
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Culturologia: a Multiculturologia do enciclopedismo; a cultura do saber enciclopédico; 

a cultura cosmovisiológica; a cultura da Erudiciologia Evolutiva. 

 

Enciclopediologia. Segundo a Historiografologia, eis, por exemplo, em ordem cronoló-

gica, denominações de 27 obras enciclopédicas publicadas, desde a Antiguidade até a atualidade 

(Ano-base: 2017), seguidas do período, cultura, país e dos principais autores e / ou organizadores, 

representativas do esforço coletivo de grande número de conscins com percentual variado de 

mentalidade enciclopédica: 

01.  Organon: Antiguidade Grega; Aristóteles (384–322 a.e.c.). 

02.  Tratado Acerca do Mundo: Antiguidade Grega; Posidonio (135–50 a.e.c.). 

03.  Antiguidade das Coisas Humanas e Divinas: Antiguidade Romana; Marco Teren-

cio Varrão (116–27 a.e.c.). 

04.  Historia Naturalis: Antiguidade Romana; Plínio, o Velho, (23–79) organizador; 100 

autores. 

05.  Etymologiae (Etimologias ou Origens): Idade Média; Isidoro de Sevilha (560–636).  

06.  Myriobíblion: Bizâncio; do patriarca Fócio (820–897). 

07.  Catálogo das Ciências: cultura muçulmana; al-Farabi (872–950). 

08.  Tai-ping-yü-lan: China; Wu Chu e Li Fang (925–996), elaborada a pedido do impe-

rador chinês Tai Tsong. 

09.  Kitab al-shifa: cultura muçulmana; Ibn Sina Avicena (980–1037). 

10.  Colliget: cultura muçulmana; Ibn Roshd Averróis (1126–1198). 

11.  Speculum Historiale, Naturale, Doctrinale et Morale: Idade Média; Vincent de 

Beauvais (1190–1264). Em 1624 foi reeditada com o título Bibliotheca Mundi. 

12.  Ars Magna: Idade Média; Ramón Lullus (1232–1316). 

13.  Encyclopaedia Septem Tomis Distincta: Europa; Johann Heinrich Alsted (1588– 

–1638). 

14.  Biblioteca Universale Sacro-Profana: Europa; Vicenzo Maria Coronelli (1650– 

–1718). 

15.  Lexicon Technicum or Universal English Dictionary of the Arts and Sciences: 

Hohn Harris (1667–1719). 

16.  Enciclopédia Matemática: Alemanha; Christian Wolff (1679–1754). 

17.  Cyclopaedia or Universal Dictionary of Arts and Sciences: Inglaterra; Ephraim 

Chambers (1680–1740). 

18.  Enciclopédia de Zedler: Alemanha; Johann Heirich Zedler (1706–1760). 

19.  Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers: 

França; Denis Diderot (1713–1784) e Jean Baptiste Le Rond d’Alembert (1717–1783). Obra mo-

delar das enciclopédias alfabéticas modernas, constituiu-se na mais importante produção intelec-

tual coletiva do Século das Luzes (XVIII). 

20.  Encyclopaedia Britannica: primeira edição lançada em Edimburgo, Irlanda, em 

1768. Seguiu sendo produzida na Inglaterra até passar a ser editada nos Estados Unidos da Amé-

rica, a partir de 1929. Atualmente a Britannica é publicada apenas em versão digital, constituindo 

portal com diferentes áreas do saber e diversificados públicos. 

21.  La Grande Encyclopédie: França; organizada por Marcellin Berthelot (1827–1907). 

22.  Enciclopédia da Ciência da Antiguidade Clássica: Europa; August Pauly (1796– 

–1845) e continuada por Georg Wissowa (1859–1931). 

23.  Enciclopedia Italiana di Scienze, Letter ed Arti: Itália; organizada por Giovanni 

Treccani (1877–1961). 

24.  Russki Entsiklopedicheski Slovar: Rússia; publicada entre 1891 a 1905, com a par-

ticipação de cientistas russos. 

25.  Larousse du XX Siècle: França; 1928 a 1933. 

26.  Enciclopédia Mirador Internacional: Brasil; direção editorial de Antônio Houaiss 

(1915–1999). 
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27.  Enciclopédia da Conscienciologia: Brasil; coordenada pelo médico e lexicógrafo 

Waldo Vieira (1932–2015). Atualmente a obra prossegue sendo produzida por coautores voluntá-

rios. 

 

Retilinearidade. Considerando o carregamento no pen (mentalsomaticidade) eis, por 

exemplo, em ordem alfabética, 13 atributos passíveis de serem desenvolvidos pela conscin centra-

da na pensenidade enciclopédica: 

01.  Associação de ideias. 

02.  Autojuízo crítico. 

03.  Concentração mental. 

04.  Detalhismo. 

05.  Discernimento.  

06.  Exaustividade. 

07.  Linearidade de pensamento. 

08.  Memória. 

09.  Mundividência. 

10.  Neoideação útil. 

11.  Paraperceptibilidade lúcida. 

12.  Racionalidade. 

13.  Vontade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a enciclopensenidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

02.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

03.  Cosmovisiólogo:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Enciclopedismo  reurbanológico:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

06.  Enciclopedismo  tarístico:  Neoenciclopediografologia;  Homeostático. 

07.  ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

08.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Gratidão  intelectual:  Retribuiciologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  bibliográfico:  Grafopensenologia;  Neutro. 

11.  Interação  Paciologia-Enciclopediologia:  Reurbexologia;  Homeostático. 

12.  Legadologia  Enciclopédica:  Neoenciclopediologia;  Homeostático.  

13.  Persona  verbetográfica:  Vivenciologia;  Neutro. 

14.  Quinhentos  verbetógrafos:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

15.  Verbetarium:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

 

A  ENCICLOPENSENIDADE  É  A  EXPRESSÃO  DA  CONSCI-
ÊNCIA  COM  VISÃO  AMPLA  DAS  REALIDADES  E  PARAR-
REALIDADES,  TEATIZADA  PELO  AUTORADO  VERBETO-
GRÁFICO  CONTÍNUO  E  MENTALIDADE  ENCICLOPÉDICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade de tornar-se consciên-

cia com pensenidade enciclopédica, sem negligenciar o detalhismo e a exaustividade? Já exercita 

a autoria lúcida de verbetes tarísticos? 
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E N C I C L O T E C A  
( C O S M O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A encicloteca é a coleção de enciclopédias, compondo o acervo holocogni-

tivo do Holociclo, localizado na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Cons-

cienciologia (CEAEC). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição enciclo deriva do idioma Grego, egklú-

klios, “circular; panorâmico”. O segundo elemento de composição teca procede do idioma Latim, 

theca, “estojo; coleção; local de guarda de coleções”, e este do idioma Grego, theke, “caixa; esto-

jo; escrínio; depósito; prédio de guarda”. 

Sinonimologia: 01.  Coleção de obras de referência. 02.  Coleção de obras de consulta. 

03.  Tesouroteca. 04.  Megatesauroteca. 05.  Erudicioteca. 06.  Megaculturoteca. 07.  Conjunto de 

megaelucidários. 08.  Repositório de macrossaber. 09.  Megamemória exterior. 10.  Cosmovisão 

cognitiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo enciclopé-

dia: autenciclopédia; enciclopedialidade; enciclopédica; enciclopédico; enciclopediofilia; enci-

clopediofobia; Enciclopediologia; enciclopediomania; Enciclopediometria; enciclopedismo; en-

ciclopedista; enciclopedística; enciclopedístico; enciclopensene; enciclopensenidade; enciclote-

ca; heterenciclopédia; superenciclopédia. 

Neologia. As 3 expressões encicloteca, encicloteca pessoal e encicloteca coletiva são 

neologismos técnicos da Cosmocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Gibiteca. 02.  Hemeroteca. 03.  Panfletoteca. 04.  Filatelioteca.  

05.  Conquilioteca. 06.  Videoteca. 07.  Diarioteca. 08.  Pedagogoteca. 09.  Biblioteca. 10.  Le-

xicoteca. 

Estrangeirismologia: a enciclopédia sendo a Weltanschauung cognitiva; a acumulação 

dos findings pesquisísticos; o quod vide; a enciclopédia online; a Wikipedia; o modus cogitandi 

enciclopédico; o Holoserver. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade pancognitiva. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Encicloteca: 

síntese cosmocognitiva. 

Coloquiologia: a mulher enciclopédia ambulante; o homem enciclopédia viva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene coletivo da Enciclopediologia; os enciclopensenes; a enci-

clopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; 

os taxopensenes; a taxopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os grupopensenes; 

a grupopensenidade; o holopensene carregado no pen. 

 

Fatologia: o Holociclo; as estantes de enciclopédias; o corredor do saber lexicográfico;  

o ato de fichar e revisar enciclopédias; a estilística de cada enciclopédia; o público-alvo da enci-

clopédia; a enciclopédia renomada considerada fonte de informação tipo zero no Jornalismo; o li-

vro dos livros; a encicloteca na condição de aporte maxiproexológico da Cognópolis; a enciclote-

ca como fonte de pesquisa e produção escrita; a atitude auto e heterocrítica fomentada pelos ver-

betes e tertúlias da Enciclopédia da Conscienciologia; a enciclopédia como síntese intelectual dos 

conhecimentos de agrupamento de conscins; o verbete enciclopédico; o verbete-aula; a personali-

dade intrafísica aparecendo duplamente nas edições enciclopédicas, na condição de colaborador  

e ao mesmo tempo verbete; as repercussões cognitivas, sociais, culturais, políticas, diplomáticas, 
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comerciais, multidimensionais e pluriexistenciais da megagescon enciclopédica; o preenchimento 

das lacunas cognitivas; a antiga estratégia de venda das enciclopédias de porta em porta; a neces-

sidade das enciclopédias acompanharem as inovações tecnológicas; a enciclopédia multimídia;  

as 482 enciclopédias da encicloteca do Holociclo, em 6 idiomas diferentes, pertencentes a 184 te-

mas diferentes (Data-base: 24.09.11); a encicloteca na condição de recurso para pesquisa biblio-

gráfica técnica da Enciclopédia da Conscienciologia; a singularidade da Enciclopédia da Consci-

enciologia na condição de obra tarística coletiva, realizada por voluntários, formadora de cultura 

enciclopédica na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), em Foz do 

Iguaçu. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bastidores ex-

trafísicos na elaboração de enciclopédias; a equipex de parapolímatas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Encicloteca-Holociclo; o sinergismo educação formal– 

–autodidatismo contínuo; o sinergismo verbetes acadêmicos–verbetes impressionistas; o si-

nergismo senso pesquisístico–paciência; o sinergismo teático vontade de saber–vontade de fazer; 

o sinergismo dicionário cerebral–enciclopédia paracerebral. 

Principiologia: o princípio lexicográfico da ordem alfabética; o princípio lexicográfico 

da ordem sistemática; o princípio lexicográfico da ordem alfassistemática; o princípio da acu-

mulação dos achados; o princípio “os fatos diuturnos orientam a pesquisa”; o princípio não- 

-acadêmico de inclusão de colaboradores em enciclopédias; o princípio do megafoco mentalso-

mático. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) motivando o voluntário à inclusão 

pessoal em obra enciclopédica; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo o uso do patrimô-

nio intelectual coletivo. 

Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica mentalsomática. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica da circulari-

dade; a técnica da personalização da enciclopédia; a técnica da qualificação dos verbetes; a téc-

nica do cosmograma embasando a Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica das 50 vezes mais. 

Voluntariologia: as equipes técnicas voluntárias do Holociclo; o voluntariado aplicado 

à expansão do conhecimento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia; o Colégio 

Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Polí-

matas. 

Efeitologia: o efeito da Internet na venda e na acessibilidade às enciclopédias; o efeito 

da Wikipedia na megainclusão dinâmica de neocolaboradores; os efeitos cognitivamente enri-

quecedores das enciclopédias de autoria múltipla. 

Neossinapsologia: a expansão cognitiva a partir das neossinapses enciclopédicas. 

Ciclologia: o ciclo da produção enciclopédica; o ciclo pesquisa-produtividade. 

Enumerologia: a enciclopédia universalista; a enciclopédia histórica; a enciclopédia ci-

entífica; a enciclopédia médica; a enciclopédia educacional; a enciclopédia filosófica; a enciclo-

pédia biográfica. 

Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio encicloteca pessoal– 

–encicloteca coletiva; a integração do binômio conhecimentos gerais–conhecimentos específicos; 

o binômio qualidade-quantidade; o binômio inspiração-transpiração; o binômio pesquisístico In-

ternet-enciclopédias; o binômio número de entradas–extensão das entradas; o binômio dicioná-

rio enciclopédico–enciclopédia. 

Interaciologia: a interação pesquisador–artefato do saber; a interação híbrida descri-

ção linguística–descrição enciclopédica; a interação Lexicoteca-Encicloteca; a interação Enci-
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cloteca do Holociclo–Enciclopédia da Conscienciologia; a interação microcosmo-macrocosmo; 

a interação estilo autoral–estilo enciclopédico; a interação transformação da matriz cultural– 

–evolução das enciclopédias. 

Crescendologia: o crescendo sementeira mentalsomática–colheita mentalsomática;  

o crescendo proéxis-compléxis; o crescendo varejismo-atacadismo; o crescendo glossário-dicio-

nário-enciclopédia; o crescendo estudo-cultura-erudição; o crescendo colecionismo-enciclope-

dismo; o crescendo enciclopédia especializada–enciclopédia geral. 

Trinomiologia: o trinômio Bibliomática-Lexicomática-Enciclomática; o trinômio inte-

lectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio racionalidade-discernimento-holoma-

turidade; o trinômio acadêmico currículos-bibliotecas-enciclopédias; o trinômio enciclopédia- 

-tertúlia-comunidade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio pesquisa-leitura-con-

sulta. 

Polinomiologia: o polinômio lexicotecário registrar-fichar-revisar-classificar-disponi-

bilizar-digitar; o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dicionário cere-

bral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o polinômio 

multidisciplinaridade-pluridisciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinaridade; o polinô-

mio enciclopédico macropédia-micropédia-temapédia-datapédia; o polinômio tecnológico pa-

pel–CD-ROM-Internet-iPad. 

Antagonismologia: o antagonismo entradas-vocábulos / entradas-constructos; o anta-

gonismo leitura técnica / leitura literária; o antagonismo informação apressada / cultura polimá-

tica; o antagonismo enciclopédia de autor isolado / enciclopédia de múltiplos autores; o antago-

nismo enciclopédia-solucionática / enciclopédia-problemática; o antagonismo Encyclopédie 

/ Absolutismo; o antagonismo Enciclopédia da Conscienciologia / Sectarismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de 1 livro de referência valer por estante repleta de volu-

mes da biblioteca. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a cognofilia; a mnemofilia; a intelectofilia; a bibliofilia;  

a neofilia; a culturofilia. 

Fobiologia: a mentalsomatofobia; a leiturofobia. 

Maniologia: a enciclopediomania; a googlemania. 

Mitologia: o mito da enciclopédia completa e perfeita. 

Holotecologia: a encicloteca; a lexicoteca; a biblioteca; a almanacoteca; a pesquisoteca; 

a taxoteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmocogniciologia; a Enciclopediologia; a Enciclopediometria; 

a Lexicologia; a Mentalsomatologia; a Holotecologia; a Tudologia; a Arquivologia; a Bibliologia; 

a Conscienciopediologia; o Universalismologia; a Cogniciologia; a Polimaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin culta; a pessoa erudita; a personalidade polímata; a conscin enci-

clopedista; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade verbete de en-

ciclopédia; a conscin amiga da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o colecionador intelectual; o consulente; o bibliotecário; o fichador;  

o lexicólogo; o lexicógrafo; o registrador; o revisor; o taxologista; o professor; o verbetólogo;  

o verbetógrafo; o escritor; o tradutor; o poliglota; o pantólogo. 

 

Femininologia: a colecionadora intelectual; a consulente; a bibliotecária; a fichadora;  

a lexicóloga; a lexicógrafa; a registradora; a revisora; a taxologista; a professora; a verbetóloga;  

a verbetógrafa; a escritora; a tradutora; a poliglota; a pantóloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens lexicographus; o Ho-

mo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Ho-

mo sapiens cognitor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens archivologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: encicloteca pessoal = a coleção de enciclopédias de uso privativo; enci-

cloteca coletiva = a coleção de enciclopédias de uso público. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Enciclopédica. 

 

Equivalentes. Antes do surgimento do termo enciclopédia, existiram 3 vocábulos refe-

rentes à obra com teor, textura e características enciclopédicas, podendo ser considerada produção 

equivalente, listados a seguir na ordem funcional: 

1.  Bestiário / Herbário: obras antigas monográficas, enciclopédicas somente no plano 

taxológico. 

2.  Suma: livro antigo de exposição pessoal completa e concisa das partes de ciência ou 

saber. 

3.  Speculum: obra medieval principalmente a de caráter didático e científico. 

 

Termo. A palavra enciclopédia parece ter sido usado pela primeira vez em língua ingle-

sa por Thomas Elyot (1490–1546), em The Governour, em 1531. Porém, segundo a enciclopédia 

Britannica (1950), o termo teria sido usado pela primeira vez no dicionário de Latim do mesmo 

autor, em 1538. E em língua francesa, pelo padre e médico François Rabelais (1494–1553), em 

Pantagruel, no capítulo 20, ao tratar da educação de Panurgo, em 1532. Não se conhece o empre-

go da palavra enciclopédia em título de livro na Antiguidade ou na Idade Média. 

Título. A primeira menção da palavra no título aparece em 1541, na obra do flamenco 

Joachim Fortis Ringelbert (1499–1556), na forma latina cyclopaedia, muito utilizada depois em 

inglês. Em 1559, o croata Paul Scalich (1534–1573) emprega-a no título da obra Encyclopaedia 

seu orbis disciplinarum epistemon. No Século XVI e início do XVII, vários manuais e tratados 

pedagógicos se denominavam enciclopédia. 

Temáticas. As enciclopédias escritas até o Século XVI eram organizadas tematicamente, 

em ordem metódica ou sistemática, e as categorias principais correspondiam muitas vezes às dis-

ciplinas da universidade medieval. Somente no final desse mesmo século, começam a surgir enci-

clopédias incluindo índice alfabético. 

Inovações. No Século XVII, surgem duas inovações no meio enciclopédico: a ordenação 

alfabética das entradas e a redação em língua vulgar. A ordem alfabética já era conhecida na Ida-

de Média, porém a novidade passa a ser a utilização desse método como sistema principal. 

Latim. Quanto à redação em língua vulgar, as primeiras manifestações literárias surgi-

ram antes do Século XII, e já no século seguinte, há enciclopédias escritas em língua vernácula. 

No Século XVI, consolida-se a expansão comercial e marítima das nações europeias, formam-se 

as monarquias nacionais e as línguas vulgares começam a impor-se como símbolo de identidade. 

Classificação. Ainda no Século XVII, graças aos trabalhos de cientistas ao modo de 

Francis Bacon (1561–1626), surge a primeira classificação das ciências, seguida por mais pro-

postas taxológicas, por exemplo, a sistematização dos conceitos principais das matemáticas e das 

ciências naturais realizada por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), as quais possibilitaram  

a taxologia racional dos conhecimentos, fundamentando a versão moderna de enciclopédia. 

Encyclopédie. No Século XVIII, considerado o século dos enciclopedistas, merece des-

taque a Encyclopédie, dirigida por Denis Diderot (1713–1784) e Jean Baptiste le Rond D’Alem-

bert (1717–1783). Trata-se de enciclopédia alfabética publicada entre 1751 e 1772, em 17 volu-

mes de texto e 11 volumes de ilustrações; 1 suplemento de 5 volumes foi acrescentado em 1777. 
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Criticologia. A Encyclopédie representou a crítica ao princípio de autoridade, contra 

todas as posturas feudais de ordenação da sociedade e da consciência assentadas em prescrições 

rígidas como a do Direito Divino dos Reis e oposição aos obstáculos impedidores da livre cir-

culação das pessoas, das mercadorias e das ideias, ajudando a preparar o ambiente da Revolução 

Francesa (1789). A Encyclopédie também serviu como modelo das enciclopédias alfabéticas 

modernas, de realização coletiva. 

Britannica. A enciclopédia Britannica é a obra do gênero com maior prestígio e credibi-

lidade hoje (Ano-base: 2011), sendo publicada e atualizada desde 1768, contendo 32 volumes na 

versão impressa. No entanto, também possui erro de informação. A edição de 1989, por exemplo, 

cita o escritor argentino Adolfo Bioy Casares (1914–1999) sendo brasileiro. 

Transformação. Com o advento da Internet no Século XX, se a Britannica continuasse 

apenas com a versão impressa estaria fadada a sumir. No início da década de 1990, eram vendidas 

mais de 100.000 enciclopédias por ano. Em 2009, foram vendidas apenas 10.000. Diante dessa si-

tuação, transformou-se em editora digital, chegando a 100 milhões de pessoas com acesso à base 

da enciclopédia Britannica online. Além do acesso online, já é possível consultá-la também atra-

vés do iPad, mediante pagamento de taxa mínima. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a encicloteca, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Coletivo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

07.  Holociclo:  Cosmocogniciologia;  Neutro. 

08.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Lexicoteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Personalização  da  enciclopédia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Técnica  da  qualificação  dos  verbetes:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Verbete-chave:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  ABRANGÊNCIA  TEMÁTICA  E  POLIGLÓTICA  DA  ENCI-
CLOTECA  TORNA-A  REPRESENTATIVA  DA  PANCOGNIÇÃO  

PLANETÁRIA,  CONSTITUINDO  PODEROSO  BANCO  DE  DA-
DOS  DA  HISTORIOGRAFIA  MENTALSOMÁTICA  HUMANA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza o sinergismo pesquisístico a partir de 

consulta a determinada encicloteca junto com a Internet? Com qual frequência? 
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E N C O L H I M E N T O    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O encolhimento consciencial é o ato ou efeito doentio de a consciência en-

colher(-se), contrair(-se), retrair(-se), atrofiar(-se), reduzindo a própria vitalidade ou diminuindo 

as manifestações sadias do microuniverso intraconsciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo en procede do idioma Latim, in, significando “em; sobre; super-

posição; aproximação; introdução; transformação”. O termo colher deriva também do idioma La-

tim, colligere, “juntar; reunir; apanhar”. Surgiu no Século XIII. A palavra encolhimento apareceu 

no Século XVI. O vocábulo consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to 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.  Murchidão consciencial. 2.  Fechadismo consciencial. 3.  Apatia. 

Neologia. As 4 expressões compostas encolhimento consciencial, miniencolhimento 

consciencial, maxiencolhimento consciencial e megaencolhimento consciencial são neologismos 

técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Desencolhimento consciencial. 2.  Desenvoltura consciencial.  

3.  Abertismo consciencial. 4.  Holodisponibilidade. 5.  Técnica da exaustividade. 

Estrangeirismologia: o encolhimento do cérebro do jet lag. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: o encolhimento consciencial; o encolhimento da autoconsciencialidade; o en-

colhimento por autoparalisia; o encolhimento por abordagem viciada; o encolhimento por autocas-

tração; o encolhimento por franca regressão; o encolhimento por estafa; a soma patológica das 

frustrações; a condição da murchidão pessoal quanto às iniciativas; a introspecção doentia; a vo-

lição enfraquecida; a semivida; o subcérebro abdominal; a robotização existencial; a abulia; a de-

bilidade mental; o autencolhimento do cérebro; a desenergização pessoal; a hipotonia; a adina-

mia; a prostração; o desalento; o enfado; o fastio; a melin; a pusilanimidade; a insociabilidade;  

a obstrução intelectual; a emocionalidade depressiva; a pane cortical; o acriticismo; o monoideís-

mo; a monovisão parcelada; a introversão patológica; a hibernação existencial; o isolacionismo;  

o autovegetalismo; a comatose intelectiva; a obsolescência somática. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Enumerologia: o abreviamento da saúde; o abatimento da personalidade; o acabrunha-

mento; o retraimento; o encaramujamento; o esmorecimento; o decrescimento da lucidez pessoal; 

o minguamento da vitalidade pessoal. 

Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia; a neofobia. 

Holotecologia: a psicopaticoteca; a fobioteca; regressoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Gerontologia; a Geriatria; a Desviologia; a Au-

tassediologia; a Experimentologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Intracons-

cienciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin regressiva; a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana 

inconsciente. 

 

Masculinologia: o encolhido; o encolhedor; o retardador da evolução consciencial;  

o adulto-criança; o débil mental; o evoluciente. 

 

Femininologia: a encolhida; a encolhedora; a retardadora da evolução consciencial;  

a débil mental; a evoluciente. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens debilis; o Homo spaiens apathicus;  

o Homo sapiens contractus; o Homo sapiens retardatus; o Homo sapiens inevolutiens; o Homo 

sapiens comatosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniencolhimento consciencial = a condição pessoal patológica da de-

pressão light; maxiencolhimento consciencial = a condição pessoal patológica do autismo; mega-

encolhimento consciencial = a condição pessoal patológica da catatonia (somática). 

 

Caracterologia. No contexto da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 12 geradores do encolhimento consciencial, travões redutores do autodiscernimento ou condi-

ções de faltas, deficiências, carências ou ausências de trafores básicos, específicos, da consciência 

quando menos lúcida: 

01.  Autocriticologia: a falta de autocrítica (autassedialidade; autocorrupção). 

02.  Comunicologia: a falta do taquipsiquismo (bradipsiquismo; interlocução). 

03.  Evoluciologia: a falta da inteligência evolutiva (IE; Ficha Evolutiva Pessoal, FEP; 

robéxis). 

04.  Holomaturologia: a falta da vivência do trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

05.  Intermissiologia: a falta de Curso Intermissivo pré-ressomático (CI; intermissão; 

intermissivista). 

06.  Intrafisicologia: a falta de curriculum vitae razoável (profissionalismo; formação 

cultural deficiente). 

07.  Memoriologia: a falta da memória ordinária (Holomnemônica; hipomnésia; bran-

cos mentais). 

08.  Parapercepciologia: a falta de extrapolações parapsíquicas sadias (extrapolacionis-

mo; sinalética energética e parapsíquica; euforin; primener; cipriene). 

09.  Priorologia: a falta de prioridades pessoais (autodespriorização; autodesfocagem). 

10.  Proexologia: a falta de programação existencial (proéxis) pessoal (autodesorgani-

zação). 

11.  Recexologia: a falta de reciclagem existencial (recéxis) e intraconsciencial (recin). 

12.  Sexossomatologia: a falta de libido ou das energias sexochacrais (disfunção erétil; 

frigidez). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o encolhimento consciencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 
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03.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

04.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

05.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Estafa  intelectual:  Experimentologia;  Nosográfico. 

08.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

EM  EXTENSO  NÚMERO  DE  CASOS,  O  ENCOLHIMENTO  

CONSCIENCIAL  TEM  INÍCIO  POR  INTERMÉDIO  DE  MANI-
FESTAÇÕES  SORRATEIRAS,  SUB-REPTÍCIAS  E  INEXPRES-
SIVAS,  A  PARTIR  DA  MELANCOLIA  INTRAFÍSICA  (MELIN). 

 

Questionologia. Você já experimentou alguma condição atribuível ao encolhimento 

consciencial? Como superou o mal? 

 
Bibliografia  Específica: 
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2.  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 fil-

mografias; 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 Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 116. 
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E N C O N T R O    A N T E C I P A T Ó R I O  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O encontro antecipatório é a paravivência alcançada pela conscin parapsi-

quicamente mais lúcida, projetora consciente, quando ainda vivendo nesta dimensão, ou antes da 

própria dessoma, da reunião extrafísica com conscins dessomadas – parentes, colegas, conhecidos 

– inteirando-se, deste modo, previamente, das condições e dos destinos extrafísicos dos compas-

sageiros evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo encontro vem do idioma Latim, incontrare, composto de in, “pri-

vação; negação; aproximação; transformação”, e contra, “em frente de”; em oposição a; contra-

riamente a; para com; a respeito de; em frente; defronte”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo 

antecipatório deriva também do idioma Latim, antipare, “antecipar”. A palavra antecipar surgiu 

no Século XV. O termo antecipatório apareceu em 1970. 

Sinonimologia: 01.  Encontro antecipado. 02.  Encontro proativo. 03.  Encontro prévio. 

04.  Encontro adiantado. 05.  Encontro pré-dessomático; encontro temporão.  06.  Encontro cons-

cin-consciex. 07.  Encontro projetor-consciex. 08.  Encontro projetora-consciex. 09.  Encontro in-

terassistencial. 10.  Encontro extraordinário. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo encontro: 

desencontradiço; desencontrado; desencontrar; desencontro; encontrada; encontradiço; encon-

trado; encontrão; encontrar; encontrável; encontroada; encontroar; encontro-d’água; encontro- 

-de-ouro; encontros-verdes; paraencontro; reencontrada; reencontrado; reencontrar; reen-

contro. 

Neologia. As 3 expressões compostas encontro antecipatório, encontro antecipatório 

simples e encontro antecipatório abrangente são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 01.  Encontro pós-dessomático. 02.  Encontro consciex-consciex.  

03.  Encontro ordinário. 04.  Encontro compulsório. 05.  Desencontro multidimensional. 06.  De-

sencontro extrafísico. 07.  Desencontro projetivo. 08.  Desencontro interassistencial. 09.  Encon-

tro projetor-projetor. 10.  Encontro projetor-amparador. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida (PL). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ocorrem pa-

raencontros evolutivos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a convivialidade ordinária; o círculo de relações sociais; os processos da evo-

lução consciencial. 

 

Parafatologia: o encontro antecipatório; os encontros proativos; os encontros extrafísi-

cos prévios; a antecipação de encontros extrafísicos; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a prática diária da tenepes do tenepessista veterano; a vivência da oficina extrafísica 

pessoal; a autoprojetabilidade lúcida; a projeção de encontro; a comunex do encontro; os sustos 

extrafísicos; os choques emocionais dos encontros extrafísicos; a recomposição da saudade; a rea-

lidade evolutiva da conscin recém-dessomada; os reencontros sucessivos conscin-consciex; a evo-

lução conjunta das consciências; o grupocarma; a policarmalidade do projetor, ou projetora, 
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consciente; as Sociexes; as comunexes; a mensagem de cada encontro extrafísico; os vínculos 

interconscienciais; o amparo de função do amparador extrafísico; os encontros interconscienciais 

patrocinados por evoluciólogo; os encontros antecipatórios proexológicos; as maxiproéxis (gru-

pais); as recéxis; as recins. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amizade humana–reencontro extrafísico. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial. 

Teoriologia: a teoria da megafraternidade. 

Tecnologia: a técnica da projetabilidade lúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico da Grupocarmologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Projetores Conscientes. 

Neossinapsologia: as neossinapses projetivas. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica. 

Enumerologia: a autoparavivência; a afinização; a vinculação; a antecipação; a grupo-

carmalidade; a interassistencialidade; a maxiproéxis. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida intermissiva; o binômio vida intrafísica– 

–vida projetiva. 

Interaciologia: a interação autocognição intrafísica–autocognição extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo primeiro encontro extrafísico–segundo encontro extrafí-

sico. 

Trinomiologia: o trinômio reencontro-sondagem-orientação; o trinômio interesse-me-

ta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica. 

Paradoxologia: o paradoxo do geronte dessomado–consciex rejuvenescida. 

Politicologia: a conscienciocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei de ação-reação; a lei da grupocarmalidade. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a ausência da projeciofobia. 

Maniologia: a perda da razão de ser da nostomania. 

Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a feno-

menoteca; a logicoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Pa-

raconviviologia; a Extrafisicologia; a Sociexologia; a Parassociologia; a Dessomatologia; a Gru-

pocarmologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin projetora consciente; a conscin antecipadora; a conscin interassistencial; a pa-

rentela; a consciência recém-dessomada; a conscin projetora minipeça do Maximecanismo Multi-

dimensional Interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; 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 vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; os colegas de profissão. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; as colegas de profissão. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens se-

miextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: encontro antecipatório simples = a reunião extrafísica, única, com cons-

cin amiga recém-dessomada; encontro antecipatório abrangente = as reuniões repetidas ou reen-

contros sucessivos, enriquecedores, com consciex amiga, lúcida, em dimensão extrafísica (co-

munex). 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica projetiva. 

 

Autopensenologia. Sob a ótica da Projeciologia, em tese, a projetora ou projetor cons-

ciente, humano, não deve provocar, ansiosamente, o encontro com recém-dessomado, seja quem 

for. É sempre mais prudente, inteligente e útil deixar os acontecimentos seguirem o curso natural, 

ou extrafísico, por si, de modo espontâneo. O mais racional e produtivo para todos é manter 

fluxos pensênicos, afetivos, positivos, em favor da memória de quem dessomou, porém sem fazer 

requisições insistentes, egoísticas, obcecantes e imantadoras e, em razão disso, perturbadoras  

e prejudiciais, nada melhorando dentro do contexto ou momento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o encontro antecipatório, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

04.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

05.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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OS  ENCONTROS  ANTECIPATÓRIOS  PODEM  SER 
DE  IMENSA  UTILIDADE  PARA  A  RECICLAGEM  EXISTEN-
CIAL,  E  ATÉ  INTRACONSCIENCIAL,  DA  CONSCIN  INTER-

MISSIVISTA,  PROJETORA  LÚCIDA  E  MAXIPROEXISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encontrou, extrafisicamente, algum parente ou 

amigo dessomado? Quais foram as consequências evolutivas do encontro? 
 

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; páginas 322 e 793. 
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ENCYCLOSSAPI ENS  
( E N C I C L O P E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ENCYCLOSSAPIENS – Associação Internacional de Enciclopediologia 

Conscienciológica é a Instituição Conscienciocêntrica (IC), fundada em 21 de dezembro de 2013, 

dedicada aos estudos, pesquisas, ensino, produção, revisão, defesa e divulgação dos verbetes da 

Enciclopédia da Conscienciologia, atuando diuturnamente na manutenção do holopensene da me-

gagescon grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo enciclopedia vem do idioma Francês, encyclopedie, derivado do 

idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egkúklios pai-

deía, “ensino circular, panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo do idioma Latim, sapi-

ens, significa “que conhece, que sabe”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  IC da Enciclopediologia. 2.  Instituição agregadora dos verbetógrafos 

conscienciológicos. 3.  Organização conscienciocêntrica da Verbetografia Conscienciológica. 

Neologia. O vocábulo ENCYCLOSSAPIENS e as duas expressões compostas ENCY-

CLOSSAPIENS iniciante e ENCYCLOSSAPIENS veterana são neologismos técnicos da Enciclo-

pediologia. 

Antonimologia: 1.  Associação de enciclopedistas convencionais. 2.  Empresa conscien-

ciocêntrica. 3.  EDITARES. 

Estrangeirismologia: a Encyclopédie francesa; as reuniões de revisão de verbetes por 

Skype; a transmissão diária das tertúlias online; o yearbook do verbetógrafo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Legadologia Conscienciológica. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões coloquiais coletadas junto aos neoverbetógrafos em re-

lação ao trabalho realizado pela ENCYCLOSSAPIENS: – o ato de carregar no colo o verbetó-

grafo jejuno; o ato de pegar na mão do autor iniciante de verbetes; o ato de transmitir as técnicas 

de redação verbetográfica mastigadas. 

Filosofia: o Enciclopedismo; o Iluminismo; o Renascimento; a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megagescon coletiva da CCCI; o holopensene 

do autorrevezamento lúcido; o holopensene da Enciclopediologia; os enciclopensenes; a enciclo-

pensenidade; os autografopensenes; a autografopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade; o materpensene da enciclopedialidade; a fôrma holopensênica favorecedora do verbetorado; 

a importância da escrita verbetográfica na reestruturação pensênica do verbetógrafo; a complexi-

ficação do ato de pensenizar auxiliada pela IC especializada na Enciclopediologia. 

 

Fatologia: a ENCYCLOSSAPIENS; a IC da Verbetografia; a linha de montagem men-

talsomática; o confor verbetográfico; o recebimento das propostas de títulos; a prévia pesquisa 

dos temas para evitar repetições; a análise da pertinência do título proposto; a aprovação da entra-

da enciclopédica; a recepção do neoverbete; a triagem verbetográfica; o encaminhamento à equi-

pe de revisores consolidadores; o vai e vem da revisão; a etapa revisística do pente-fino (PF); as 

revisões especializadas; as iniciais do enciclopedista; a organização da minibiografia do verbetó-

grafo; a consolidação do verbete; a revisão final (FF); o agendamento da defesa no Tertuliarium; 

a tertúlia-treino; a impressão do verbete; a cessão dos direitos autorais; a mediação das tertúlias; 

a meganálise realizada pela equipe e apresentada no início da tertúlia; o verbete-aula; a instituição 

atratora de neoverbetógrafos; o fato de a ENCYCLOSSAPIENS editar mensalmente, em média, 

o equivalente a 1 livro de 200 páginas; a convocação franca do autor-organizador da Enciclopédia 
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aos voluntários da Conscienciologia; os primeiros 500 coautores enciclopedistas; o Programa 

Verbetografia, presencial e a distância (EAD); o Manual de Verbetografia; a atividade semanal 

Completismo Verbetográfico; o desafio de publicar 1 verbete por dia no Tertuliarium, sem gaps; 

a Coordenação da Direção das Tertúlias; a chapa verbetográfica; a Verbetomática; a materializa-

ção gráfica e videográfica da maxiproéxis grupal; a síntese dos conhecimentos da Ciência Consci-

enciologia; a visão panorâmica máxima das realidades da Enciclopédia do Cosmos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a pesquisa dos fa-

tos e parafatos; os amparadores extrafísicos de função do verbetógrafo, contribuindo no desassé-

dio mentalsomático; o impacto multisseriexológico na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da autoin-

clusão verbetográfica; a senha holobiográfica; a cápsula do tempo cinemascópica para as próxi-

mas ressomas; o enraizamento multiexistencial do grupo evolutivo afeito à maxiproéxis, com re-

percussões seriexológicas futuras; o grupo de revezamento multiexistencial constituído pelos ver-

betógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; a tradução na dimensão intrafísica dos Cursos 

Intermissivos (CIs); a estratégia conscienciográfica da reurbanização extrafísica (reurbex) em cur-

so no Planeta Terra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das entradas enciclopédicas contributivo à coesão conte-

udística interverbetes; o sinergismo ENCYCLOSSAPIENS-Tertuliarium; a construção do sinergis-

mo revisor-revisando ao longo do trabalho da IC; o sinergismo vontade granítica–paciência pes-

quisística. 

Principiologia: o princípio da grupalidade evolutiva; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP) teatizado pelo autor com verbete publicado; o princípio da comunicabilidade detalhis-

ta; o princípio da descrença (PD) profilático a qualquer gescon; o princípio da inseparabilidade 

grupocármica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) necessário às equipes tarísticas. 

Teoriologia: a teoria da Verponologia; a teoria da Conscienciografologia; a teoria da 

Conscienciocentrologia; a teoria da Paradiplomacia; a teoria da Era da Aceleração da História 

Humana. 

Tecnologia: as técnicas redacionais da Enciclopédia da Conscienciologia; a técnica do 

detalhismo; a técnica da circularidade; a técnica do autodidatismo; a técnica da exaustividade;  

a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica das 50 vezes mais; a técnica profilática da elimi-

nação dos parasitas de linguagem; as técnicas estilísticas enciclopédicas a favor da tares; 

a técnica dos questionamentos. 

Voluntariologia: o voluntariado da ENCYCLOSSAPIENS composto exclusivamente por 

verbetógrafos; o voluntariado do Tertuliarium; os voluntários da CCCI, autores de verbetes. 

Laboratoriologia: o trio de laboratórios conscienciológicos mentaissomáticos (Holoci-

clo, Holoteca e Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da institucionalização da Enciclopédia da Conscienciologia; o efei-

to autobiográfico da publicação de verbetes; o efeito tarístico da megagescon coletiva; o efeito 

da defesa verbetográfica no Curso de Longo Curso. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da escrita tarística; as neossinapses culti-

vadas pela cosmovisão necessária aos revisores de verbetes conscienciológicos. 

Ciclologia: o ciclo proposta de título–aprovação da entrada enciclopédica–redação do 

verbete; o ciclo da revisão verbetográfica. 

Enumerologia: o materpensene enciclopédico; a mentalidade enciclopédica; a aborda-

gem enciclopédica; o confor enciclopédico; a linguagem enciclopédica; o estilo enciclopédico;  

o saber enciclopédico. 
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Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio autorado-leitorado; 

o binômio picotar-sumarizar aplicado à Enciclopédia; o binômio pesquisas pessoais–pesquisas 

enciclopédicas. 

Interaciologia: a interação autor-leitor; a interação CCCI-ENCYCLOSSAPIENS. 

Crescendologia: o crescendo verbetógrafo-maxiproexista; o crescendo escriba-neover-

betógrafo; o crescendo evolutivo artigos-verbetes-livros. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer vivenciado pelas equipes técnicas 

da ENCYCLOSSAPIENS; o trinômio chapa verbetográfica–chapa para envio de títulos–modelo 

de tabela; o trinômio tertuliano-teletertuliano-paratertuliano. 

Polinomiologia: o polinômio proéxis-miniproéxis-maxiproéxis-extraproéxis. 

Antagonismologia: o antagonismo enciclopédia de autor isolado / enciclopédia de múl-

tiplos autores. 

Paradoxologia: o paradoxo do conscienciólogo veterano ausente do autorado verbeto-

gráfico. 

Politicologia: a política editorial da ENCYCLOSSAPIENS; a política cosmoética da 

cessão dos direitos autorais do verbete à IC da Enciclopediologia; a democracia enciclopédica;  

a cognocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço coletivo na construção do repositório da megacogni-

ção conscienciológica. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a conscienciografofilia; a lexicofilia; a bibliofilia; a revi-

siofilia; a cognofilia; a cosmovisiofilia. 

Fobiologia: a autossuperação da fobia à autexposição. 

Sindromologia: a ausência da síndrome da inércia grafopensênica. 

Maniologia: a mania de deixar para amanhã o verbete a ser escrito hoje. 

Mitologia: o mito da falta de tempo para tornar-se enciclopedista. 

Holotecologia: a pensenoteca; a intelectoteca; a encicloteca; a lexicoteca; a comunicote-

ca; a hemeroteca; a grafopensenoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Enciclopediologia; a Enciclopedismologia; a Verbetologia; a Le-

gadologia; a Verbetografologia; a Verbetotecnologia; a Revisiologia Conscienciológica; a Titulo-

logia Conscienciológica; a Lexicologia; a Conscienciografologia; a Pensenografologia; a Consci-

enciocentrologia; a Seriexologia; a Holobiografologia; a Maxiproexologia; a Tudologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o verbetólogo; o verbetógrafo; o enciclopedista; o revisor; o intelectual; 

o polímata; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consci-

encial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; 

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a verbetóloga; a verbetógrafa; a enciclopedista; a revisora; a intelectual; 

a polímata; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista cons-

ciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completis-

ta; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossô-

mata; 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 
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existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a voluntária; a tocado-

ra de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sa-

piens encyclomaticus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens thesaurus; o Homo sapiens taristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ENCYCLOSSAPIENS iniciante = a IC no período anterior ao alcance 

da meta dos 500 verbetógrafos; ENCYCLOSSAPIENS veterana = a IC no período subsequente 

ou posterior ao alcance da meta dos 500 verbetógrafos. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmovisiologia; a cultura da Erudiciologia; a cultura da 

primazia da escrita; a cultura da Holotecologia; a cultura enciclopédica. 

 

Memoriologia. Em 20 de fevereiro de 2007, o propositor da Enciclopédia da Conscien-

ciologia convida as conscins motivadas para a elaboração de neoverbetes, distribuindo alguns te-

mas aos interessados. Entre os meses de fevereiro a junho de 2010 acontece a primeira turma do 

Programa Verbetografia, na Associação Internacional Centro de Altos Estudos da Consciencio-

logia (CEAEC). No dia 2 de setembro de 2010 tem início a apresentação do primeiro lote de 20 

verbetes de neoverbetógrafos. Em 12 de abril de 2012, os verbetes de colaboradores da Enciclo-

pédia passam a ser discutidos diariamente. Em 12 de junho de 2013, a ENCYCLOSSAPIENS as-

sume a coordenação da mediação das tertúlias conscienciológicas. 

Conscienciocentrologia. Em 9 de agosto de 2011, o propositor da Ciência Consciencio-

logia sugeriu a criação da IC de Verbetografia, com a meta prioritária de promover a participação 

de 500 coautores na Enciclopédia da Conscienciologia. O desafio foi aceito pela então equipe de 

revisão dos neoverbetes e do Programa Verbetografia. 

 

Estatuto. Eis, em ordem alfabética, 7 objetivos estatutários da ENCYCLOSSAPIENS: 

1.  Continuísmo. Assegurar a defesa e publicação de 1 verbete por dia no Tertuliarium. 

2.  Enciclopedismo. Dedicar-se ao ensino, produção e divulgação de verbetes da Enci-

clopédia da Conscienciologia. 

3.  Expansão. Aprofundar e expandir o conhecimento geral da Conscienciologia através 

da Enciclopediologia Conscienciológica. 

4.  Holopensene. Atuar diuturnamente na manutenção do holopensene enciclopédico. 

5.  Inclusão. Promover a inclusão da diversidade dos intermissivistas na megagescon co-

letiva. 

6.  Qualificação. Aprofundar a compreensão da Verponologia e Conformática enciclo-

pédicas. 

7.  Sustentabilidade. Promover a sustentabilidade da Enciclopédia da Conscienciologia 

ad infinitum. 

 

Axiologia. Segundo a Priorologia, eis, em ordem alfabética, 8 princípios e valores insti-

tucionais da IC da Enciclopediologia: 

1.  Continuismologia. Zelo pela excelência e continuísmo da Enciclopédia da Conscien-

ciologia. 

2.  Interassistenciologia. Desassédio evolutivo. 

3.  Legadologia. Herança grafotarística às futuras gerações de intermissivistas. 

4.  Maximecanismologia. Valorização da condição de minipeça verbetográfica compon-

do megapensene grupal. 

5.  Maxiproexologia. Subsunção maxiproexológica. 
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6.  Originalidade. Respeito à singularidade verbetográfica. 

7.  Revezamentologia. Patrimônio evolutivo da Enciclopediologia, pró-autorrevezamen-

to e gruporrevezamento. 

8.  Verponologia. Prioridade no fomento de neoideias. 

 

Equipin. Pela ótica da Voluntariologia, eis, em ordem alfabética, 18 frentes de trabalho 

mentalsomático constituídas e atuantes na ENCYCLOSSAPIENS (Ano-base: 2014): 

01.  Equipe de agendamento da defesa verbetográfica. 

02.  Equipe de análise de títulos (Titulologia). 

03.  Equipe de apoio no Tertuliarium. 

04.  Equipe de coordenadores gerais da ENCYCLOSSAPIENS. 

05.  Equipe de docentes da Verbetografia (Parapedagogiologia). 

06.  Equipe de gestores da IC. 

07.  Equipe de mediadores das tertúlias. 

08.  Equipe de meganálise verbetográfica. 

09.  Equipe de minibiografias (Biografologia). 

10.  Equipe de monitores do Programa Verbetografia. 

11.  Equipe de preceptores da Verbetografia. 

12.  Equipe de recepção de neotítulos. 

13.  Equipe de recepção de neoverbetes. 

14.  Equipe de revisão consolidadora (Revisiologia). 

15.  Equipe de revisão especializada (Revisiologia). 

16.  Equipe de revisão final. 

17.  Equipe de revisão pente-fino (Revisiologia). 

18.  Equipe de tertúlia-treino. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ENCYCLOSSAPIENS, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

04.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Conscienciografologista:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Continuísmo  verbetográfico:  Ortografopensenologia;  Homeostático. 

07.  Crescendo  verbetógrafo-maxiproexista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

08.  Década  tertuliana:  Tertuliologia;  Neutro. 

09.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

11.  Mundo  verbetográfico:  Gesconologia;  Homeostático. 

12.  Parapedagogiologia  Verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

13.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

14.  Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 
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A  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA  MATERIALIZA 
O  CORPUS  DE  COGNIÇÃO  DA  CIÊNCIA  DAS  CIÊNCIAS. 

A  ENCYCLOSSAPIENS  AGLUTINA  AS  CONSCINS  MINI-
PEÇAS  VERBETOGRÁFICAS  NA  GESCON  MAXIPROÉXICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa da megagescon coletiva da Conscien-

ciologia? Considera, de fato, a viabilidade de escrever verbetes tarísticos contando com a estrutu-

ra técnica da ENCYCLOSSAPIENS? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichá-

rios; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 

cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 13 a 353. 

2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 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 163, 432, 434, 842, 

936, 972, 996, 1.043, 1.196, 1.375 e 1.397. 
3.  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.;  

2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2002; páginas 53 a 202. 
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; páginas 13 a 350. 

 

E. M. M. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9623 

E N D O C O N S I S T Ê N C I A  
( I N T R A C O N S C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A endoconsistência é a qualidade da estrutura do princípio consciencial, 

consciência, ego, personalidade, individualidade ou a própria pessoa humana, corporificada quan-

to à essência subjetiva, substancial, realidade máxima do Cosmos e, segundo as evidências dos fa-

tos e parafatos, eterna, contrapondo-se às demais realidades existentes, extraconscienciais, efême-

ras, ou o Megamaya. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo endo vem do idioma Grego, éndon, “dentro; interiormente; no in-

terior de”, e este da preposição en, “em; em direção a; ao lado de”. O termo consistência deriva 

do idioma Latim, consistentia, “o que é consistente; que tem resistência”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Endorresiliência. 2.  Intraconsistência. 3.  Intraconsciencialidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas normoendoconsistência, miniendoconsistência  

e megaloendoconsistência são neologismos técnicos da Intraconscienciologia. 

Antonimologia: 1.  Exoconsistência. 2.  Extraconsistência. 3.  Extraconsciencialidade.  

4.  Megamaya. 

Estrangeirismologia: a conscin unpredictable; o strong profile; a base sólida da glas-

nost consciencial; a eliminação dos ups and downs; a inner cohesion; a homogeneidade from sur-

face to core. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Intraconscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal harmônico; os harmonopensenes; a harmonopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; as autopensenizações con-

gruentes com as metas pessoais. 

 

Fatologia: a endoconsistência; a concretude da consciência; a lucidez consciencial; a vi-

da interior vigorosa; os autoposicionamentos fidedignos com a autoconsciencialidade; as autode-

cisões compatíveis com os autovalores; a autopercuciência; a impercuciência; as inconsistências 

entre os princípios da Cosmoética e os valores pessoais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a inteligência evolutiva (IE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo endoconsistência homeostática–autoridade moral–força 

presencial; o sinergismo consistência-coerência. 

Principiologia: a fidelidade aos princípios pessoais adotados. 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos da articulação intraconsciencial no equilíbrio mental. 
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Binomiologia: a endoconsistência explicitada através do binômio hábitos sadios–rotinas 

úteis. 

Interaciologia: a interação coerente entre os aspectos estruturadores da personalidade; 

a interação coerente entre a identidade humana e a identidade extra. 

Crescendologia: o crescendo endoconsistência-megagescon. 

Trinomiologia: o trinômio autorrespeito-autossinceridade-autoincorrupção; o trinômio 

endoconsistência-autoconfiança-heteroconfiabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-logicidade-discernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo endoconsistência / exoconsistência; o antagonismo 

endoconsistência / superficialidade consciencial. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à consolidação da autoconsciencialidade. 

Filiologia: a conteudofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a autocogniciofilia;  

a coerenciofilia; a neofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenolo-

gia; a Conteudologia; a Extraconscienciologia; a Autopesquisologia; a Extrafisicologia; a Intrafi-

sicologia; a Autocoerenciologia; 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 bem-articulada; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 endoconsistens; o Homo sapiens paraperceptor; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retilineatus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens orthopensenor; o Homo sa-

piens ordinatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: normoendoconsistência = a pessoa lúcida quanto a si mesma, com auto-

consciencialidade e percentual elevado de inteligência evolutiva (IE); miniendoconsistência =  
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a pessoa autovitimizadora com o perfil específico da personalidade tíbia e débil; megaloendocon-

sistência = a pessoa de egão à mostra, egocêntrica explícita ou megalomaníaca. 

 

Culturologia: a cultura da autorreflexão; a Paraculturologia da Intraconscienciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 8 categorias de condições endoconsistentes, em geral: 

1.  Endoconsistência afetiva: a estabilidade do humor. 

2.  Endoconsistência cognitiva: a solidez da bagagem de conhecimentos. 

3.  Endoconsistência conscienciométrica: a densidade do conhecimento pessoal. 

4.  Endoconsistência cosmoética: a incorruptibilidade consciencial. 

5.  Endoconsistência etológica: a coerência da autexpressão. 

6.  Endoconsistência ideológica: a congruência ideativa. 

7.  Endoconsistência motivacional: a firmeza de propósitos. 

8.  Endoconsistência pensênica: a retilinearidade dos pensamentos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a endoconsistência, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Consistência  paraperceptiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

13.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Veracidade  autoverificável:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  QUALIFICAÇÃO  DA  ENDOCONSISTÊNCIA,  POR  PARTE  

DA  CONSCIN  PESQUISADORA,  DEFINE  O  ESTADO  INTRA-
CONSCIENCIAL  E  ASSENTA  A  AUTOMATURIDADE  CONS-
CIENCIAL,  DINAMIZANDO  O  PRÓPRIO  NÍVEL  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre a endoconsistência? Você tem apri-

morado o patamar da própria endoconsistência? 
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E N D O S S O    S E N T I M E N T A L  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O endosso sentimental é a postura de aprovação da conscin de determinado 

ato, atitude ou comportamento de outrem, sem maior exame racional ou ponderação discernidora 

quanto à qualidade cosmoética ou evolutiva dos fatos envolvidos, mas tão somente induzida pelo 

emocionalismo do momento ou a simpatia por alguém. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo endosso vem do idioma Francês, endosser, “colocar por cima; re-

vestir; e, por extensão, transferir responsabilidade”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo senti-

mental deriva também do idioma Francês, sentimental, “relativo ao sentimento, à vida afetiva; 

diz-se de pessoa sensível, guiada pelos sentimentos”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Endossamento sentimental. 2.  Aprovação emocional. 3.  Apoio sen-

timental. 4.  Chancela por amizade. 5.  Ratificação afetiva. 6.  Subscrição. 

Neologia. As 3 expressões compostas endosso sentimental, miniendosso sentimental  

e maxiendosso sentimental são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Reprovação emocional. 2.  Desaprovação intelectual. 3.  Omissão 

superavitária. 4.  Ato mentalsomático. 5.  Autovigilância ininterrupta. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a assinatura pensênica pessoal. 

 

Fatologia: o endosso sentimental; o endosso sentimental na tacon; o endosso sentimental 

na tares; o endosso sentimental impróprio; o endosso leviano; o endosso nominativo; o endosso 

público; a conduta endossável; a qualidade do ato endossável; o ato cosmoeticamente endossável; 

o ato cosmoeticamente não-endossável; o antirracionalismo; a contemporização viciosa; o acriti-

cismo; o ato de pôr panos quentes; o ato de passar a mão na cabeça; o mandato assistencial;  

a concessão da própria chancela; a aceitação; a aquiescência; a anuência; a concordância; o aco-

lhimento; o assentimento; o consentimento; a autorização; o aval; a avalização; o abono; a san-

ção; o beneplácito; o paternalismo; o populismo; o assistencialismo; a tarefa da consolação (ta-

con); a maturidade do autodiscernimento; o ponteiro consciencial; a muleta econômica; a muleta 

moral; a muleta social; o posicionamento pessoal; a garantia em favor de alguém; o louvor da 

aprovação; a reconstrução de áreas de coexistência; o acumpliciamento; a conivência; a compar-

saria; a interprisão grupocármica; a reprovação do erro alheio; o ônus do “não”; a objeção de 

consciência; o ato de desobediência civil; a omissão superavitária (omissuper); o acerto grupocár-

mico. 

 

Parafatologia: os heterassédios; a heterassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Cosmoeticologia; o laboratório cons-

cienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Legislogia: a lei de Gérson. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a criticofobia; a literofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a apriorismoteca. 
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Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Gru-

pocarmologia; a Parapatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; 

a parentela. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o endossante;  o endossador; o endossador incauto; o endossador racio-

nal; o fiador; o avalista; o outorgado; o outorgante; o procurador; o mandatário; o signatário;  

o endossado; o endossatário sentimental beneficiário; o endossante sentimental mandante; o en-

dossatário da máfia; o parceiro da dupla evolutiva; o reciclante; o inversor existencial; o objetor 

de consciência. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a endossante;  a endossadora; a endossadora incauta; a endossadora ra-

cional; a fiadora; a avalista; a outorgada; a outorgante; a procuradora; a mandatária; a signatária;  

a endossada; a endossatária sentimental beneficiária; a endossante sentimental mandante; a endos-

satária da máfia; a parceira da dupla evolutiva; a reciclante; a inversora existencial; a objetora de 

consciência. 

 

Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens sensibilis; o Homo sapiens in-

cautus; o Homo sapiens rationophobicus; o Homo sapiens arrationalis; o Homo sapiens parapa-

thologus; o Homo sapiens nosographus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniendosso sentimental = a mãe endossante dos atos do filho; maxien-

dosso sentimental = o fiador salvando o amigo da bancarrota. 

 

Empatia. De acordo com a Psicossomatologia, as consciências evoluem individualmen-

te, mas em conjunto ou através do grupocarma, gerando a empatia, ou seja, as simpatias pouco  

a pouco superando as antipatias, por intermédio da convivência natural. Pela convivialidade  

e o autodiscernimento as pessoas endossam ou desaprovam as condutas alheias. 

 

Autodeterminação. Em função da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, duas cate-

gorias básicas de endossos sentimentais em relação à autodeterminação (Voliciologia) da conscin: 

1.  Endosso sentimental deliberado: o do crítico literário para o autor. 

2.  Endosso sentimental obrigatório: o do prócer político ante as resoluções do partido. 

 

Sanidade. Considerando a Homeostaticologia, eis, por exemplo, duas categorias básicas 

de endossos sentimentais em relação ao equilíbrio cosmoético (Holomaturologia) da conscin: 

1.  Sadio: ou cosmoético, o pai endossando economicamente a carreira profissional do 

filho. 

2.  Patológico: ou anticosmoético, o pai protetor endossando a contravenção praticada 

rotineiramente pelo filho. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

3 atos alheios, ou de grupo (pessoas jurídicas), endossáveis, sem consequências interprisionais: 

1.  Campanha: pública, quando assistencial, em geral. 

2.  Contribuição: pública, à ONG do Bem. 

3.  Voluntariado: por exemplo, nas assistências da UNESCO, da UNICEF. 
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Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 14 perfis humanos (pessoas físicas) de endossadores, em geral: 

01.  Biógrafo. O biógrafo exagerado entusiasmado com o biografado. 

02.  Crítico. O crítico literário e a empatia apologética com o autor do romance. 

03.  Desagravante. O desagravante assinando o abaixo-assinado de desagravo público. 

04.  Eleitor. O eleitor e a simpatia explícita pelo candidato às eleições. 

05.  Endossante. O endossante do álibi de outrem (suspeito ou acusado). 

06.  Ex-patrão. O ex-patrão e a carta de referência assinada a favor do empregado demi-

tido. 

07.  Fã. O fã endossando publicamente os atos anticosmoéticos do cantor popular (su-

perstar). 

08.  Fiador. O fiador respondendo economicamente pela dívida do amigo. 

09.  Médico. O profissional assinando o atestado médico para o paciente. 

10.  Prócer. O prócer submisso às determinações do partido político. 

11.  Professor. O professor-orientador cooperando com a tese do mestrando. 

12.  Propagandista. O garoto-propaganda, figura pública, endossando, na televisão,  

a marca de charutos (tabagismo) com o próprio nome. 

13.  Rainha. A socialite, aficionada, rainha da bateria, transpirando seminua no desfile 

de carnaval, defendendo as cores da escola de samba. 

14.  Testemunha. A testemunha e o depoimento juramentado, no tribunal, a favor do ho-

mem acusado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o endosso sentimental, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

2.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

3.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

4.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

5.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

SEGUNDO  A  EVOLUCIOLOGIA,  A  ENTRADA  MAIS  COMUM  

DA  CONSCIÊNCIA,  QUANDO  INGÊNUA  OU  PRIMÁRIA,  NA  

INTERPRISÃO  GRUPOCÁRMICA,  OCORRE  A  PARTIR  DA  

POSTURA  DO  ENDOSSO  SENTIMENTAL  INADEQUADO. 
 

Questionologia. Você endossa sentimentalmente atos alheios de quais categorias? Já se 

arrependeu de algum endosso sentimental exarado sem refletir? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; 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 862. 

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.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 953. 
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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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 295. 
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E N D O V I S Ã O  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A endovisão é a ação, ato ou disposição de a consciência, intra ou extra-

física, direcionar o interesse, a atenção ou o foco para o microuniverso intraconsciencial com  

o objetivo de autobservar-se, autanalisar-se e autorreeducar-se, através da vontade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo endo procede do idioma Grego, éndon, “dentro; interiormente; no 

interior de”, e este da preposição en, “em; em direção a; ao lado de”. O termo visão deriva do idi-

oma Latim, visio, “ação de ver; vista; aparição; visão; ideia; visão noturna; sonho; concepção; 

imaginação”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Visão intraconsciencial. 2.  Introvisão. 3.  Autovisão. 4.  Visão interi-

or. 5.  Olhar para dentro de si. 

Neologia. Os 3 vocábulos endovisão, miniendovisão e maxiendovisão são neologismos 

técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Visão extraconsciencial. 2.  Heterovisão. 3.  Visão exterior. 4.  Olhar 

para fora de si. 

Estrangeirismologia: a glasnost consigo mesmo; o replay dos fatos e parafatos para au-

tobservação; a autavaliação dos detalhes em slow motion; o stop para autanálise; a expertise evo-

lutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopesquisologia. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao tema: – O pior cego é aquele que não 

quer ver. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; os autopensenes; a autopenseni-

dade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os grafo-

pensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a pense-

nidade autoconscienciométrica; os metapensenes; a metapensenidade. 

 

Fatologia: a endovisão; o investimento no autoconhecimento; o autexame; a autoindaga-

ção; as afinidades interpessoais demonstrando os próprios traços conscienciais; a priorização das 

tarefas diárias evidenciando os valores pessoais; a interlocução sincera autesclarecedora; as com-

panhias intrafísicas expondo as próprias escolhas; a somatização manifestando o autoconflito não 

reconhecido; a inveja; a alienação de si mesmo pelo excessivo cuidado com o outro; o nó górdio 

evolutivo; o calcanhar de Aquiles pessoal; o ponto cego carecendo do olhar alheio para ser visua-

lizado; a autoimagem idealizada enquanto fuga do autenfrentamento; o desconfiômetro autapli-

cado; o benefício da dúvida; a autobservação; a percepção; o paradigma pessoal; a autocrítica;  

o autodesassédio; a bússola intraconsciencial na condição de autorreferência; as fotos sendo re-

gistro real; a nominação e detalhamento dos próprios sentimentos; o fato de questionar-se a res-

peito daquilo percebido no outro; a busca pelo significado das vivências; o registro das autoinves-

tigações; a releitura das anotações autopesquisísticas; a autobiografia; a autocomparação; a autex-

posição; o espelhamento inevitável nas interrelações; as demandas assistenciais; a abordagem das 

próprias emoções pelo viés da primeira pessoa; o incômodo sendo indicador para autanálise;  

a autausculta; a linguagem corporal; a autoleitura na manifestação somática; a necessidade da 

identificação e desconstrução das crenças pessoais; a heterocrítica assistencial indicando as dis-

torções cognitivas em relação a autoidentidade; a tares conscienciométrica; a revisão das aulas 
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filmadas durante o estágio do Curso para Formação de Professores de Conscienciologia (CFPC), 

na Associação Internacional de Parapedagogiologia e Reeducação Consciencial (REAPREN-

DENTIA); a autexposição no curso Formação do Conscienciômetra (FOCO) na Associação 

Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); as correlações holossomáti-

cas ratificando os diagnósticos pessoais; os esquecimentos denunciadores; as psicoterapias com 

abordagens diversas; a responsabilização pela própria evolução; a autexperimentação; o autorre-

conhecimento; a autossurpreendência; a inteligência intrapessoal; a espiral evolutiva conquistada 

pela autossuperação; a metarreflexão oportunizando as resignificações; a autorreeducação; a cons-

tatação de as possibilidades estarem contidas na própria consciência; a Inteligência Evoluti- 

va (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoparapercep-

ção; o autassédio indicativo de trafares e trafais; ; o conflito autoparadigmático; a descablagem 

energética sendo consequência da recin; as retrocognições; as aptidões inatas indicando retrovi-

vências; a ativação do frontochacra favorecendo a autopercepção; a telepatia interrogativa; a voli-

tação; o paraescaneamento durante campo bioenergético; a advertência do amparador extrafísico; 

o parafato descortinando a realidade individual; a rememoração do Curso Intermissivo (CI) favo-

recendo a recuperação de cons; o parapsiquismo sadio favorecendo o desenvolvimento da auto-

consciencialidade; a autoparapercepção da anatomização consciencial milimétrica do serenauta, 

realizada por alunos do Curso Extrafísico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo olhar-ver; o sinergismo autocrítica-heterocrítica; o si-

nergismo recin individual–recin grupal; o sinergismo autexposição-autorreconhecimento; o si-

nergismo autoconscienciometria-autoconsciencioterapia; o sinergismo dos tratamentos simultâ-

neos. 

Principiologia: o princípio de quem procura acha; a autaplicação do princípio da des-

crença (PD). 

Codigologia: a elaboração e cumprimento das cláusulas do código pessoal de Cosmoé-

tica (CPC) a partir da identificação dos trafores, trafais e trafares. 

Teoriologia: a teoria da autoinvestigação contínua e ininterrupta. 

Tecnologia: a técnica da câmara de reflexão; a técnica da autorreflexão de 5 horas;  

a técnica de responder as 2.000 questões do Conscienciograma; a técnica do autenfrentamento 

do malestar; a técnica da checagem da intenção; a técnica da conscin-cobaia voluntária; a téc-

nica da metarreflexão. 

Voluntariologia: a voluntariometria do trabalho voluntário nas Instituições Conscien-

ciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da 

Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório radical da 

Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito hipnótico autoprovocado por TV, computador, celulares e jogos 

eletrônicos; o efeito autalienante pelo uso do álcool e drogas; o efeito autesclarecedor das in-

dagações e achados a respeito de si mesmo; o efeito da determinação na pesquisa autoconscien-

ciométrica; o efeito antirreação decorrente do autodomínio; o efeito instigador da inspiração ex-

trafísica; o efeito grupocármico das reciclagens intraconscienciais; o efeito pacificador da auto  

e heterocompreensão. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela Conscienciometria. 

Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-recin-reavaliação. 
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Interaciologia: a interação miopia intraconsciencial–mecanismos de defesa do ego 

(MDEs)–distorção cognitiva; a interação olhos-paraolhos-parapsiquismo; a interação autocrí-

tica-cosmoética; a interação interconsciencial universal. 

Trinomiologia: o trinômio quem sou–onde estou–para onde vou; o trinômio querer-po-

der-dever. 

Polinomiologia: o polinômio biografia–inventariograma–mapa conscienciométrico– 

–gráfico 360º da consciência. 

Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo autovitimi-

zação / autorresponsabilização; o antagonismo loc interno / loc externo. 

Paradoxologia: o paradoxo de fechar os olhos para melhor se ver; o paradoxo de au-

torreconhecer-se na vivência da simpatia ou da antipatia pelo outro. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial exigindo autesforços. 

Filiologia: a autoconscienciometrofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a autoconscienciometrofobia; a au-

torrecexofobia; a autevoluciofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da distorção da realidade consciencial. 

Maniologia: a egomania. 

Mitologia: o mito da divinização. 

Holotecologia: a psicoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisilogia; a Autoparapercepciologia; a Intraconscien-

ciologia; a Autopensenologia; a Autocriticologia; a Autopriorologia; a Voliciologia; a Autexperi-

mentologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Recexologia; a Evolucio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin-cobaia; a conscin conscienciômetra; 

a conscin lúcida; o ser desperto; a consciex amparadora, a equipex. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o professorando; o agente retrocognitor; o intermissi-

vista; o amigo; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o evoluciente; o parapedagogo; o semperaprendente; o serenauta; o conviviólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; 

o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o evolució-

logo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a professoranda; a agente retrocognitora; a intermissi-

vista; a amiga; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; a evoluciente; a parapedagoga; a semperaprendente; a serenauta; a convivióloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; 

a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a evolució-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens 

autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniendovisão = a análise intraconsciencial superficial, capaz de promo-

ver a recéxis; maxiendovisão = a análise intraconsciencial profunda, capaz de promover a recin. 
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Culturologia: a cultura autopesquisística conscienciológica. 

 

Inteligência Evolutiva. A aplicação da Cosmoética no investimento autorrenovador 

contínuo, através do hábito saudável da exploração intraconsciencial, utilizando-se de técnicas, 

registros, reflexões e autorreeducação, encaminha a consciência para mudança de patamar evolu-

tivo mais avançado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a endovisão, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ausculta  pensênica:  Pesquisologia;  Neutro. 

02.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autofamiliaridade  ascendente:  Autoconviviologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

11.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Solilóquio:  Autopensenologia;  Neutro. 

14.  Uróboro  introspectivo:  Autoprospecciologia;  Neutro. 

15.  Visão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

A  ENDOVISÃO  É  INVESTIMENTO  IMPRESCINDÍVEL  PARA 

AUTOCONSCIENCIALIDADE.  PELA  VONTADE  DECIDIDA, 
A  CONSCIÊNCIA  DESENVOLVE  O  AUTOCONHECIMENTO  

PROMOVENDO  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a endovisão? Quais resultados evoluti-

vos vem obtendo? 

 

D. L. C. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

9634 

E N E R G I A    C O N S C I E N C I A L  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A energia consciencial é a energia imanente empregada pela consciência 

nas pensenizações ou manifestações em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma La-

tim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. A pala-

vra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  EC. 02.  Autenergia. 03.  Bioenergia. 04.  Egoenergia. 05.  Energia 

volitiva. 06.  Voliciolina. 07.  Força anímica. 08.  Magnetismo pessoal. 09.  Energia interior. 10.  

Psicocinese biológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas energia consciencial, energia consciencial identi-

ficada e energia consciencial ignorada são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Energia imanente. 2.  Apedeutismo bioenergético. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético inter-

consciencial; o background parapsíquico; o breakthrough bioenergético; o shielding energético;  

o Acoplamentarium; o Tenepessarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Energossomatologia Pessoal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – EC: EI apli-

cada. 

Unidade. A energia consciencial é a unidade de medida da autevolução. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das energias conscienciais aplicadas com auto-

consciência; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a energia consciencial como sendo o fator responsável pelo carisma, a atração 

física, o charme, a fascinação, o glamour, o sex appeal, o it; a realidade inocultável da cons-

ciência; a leitura involuntária, instantânea, inconsciente da energosfera alheia à primeira vista. 

 

Parafatologia: a energia consciencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a energia consciencial muitas vezes confun-

dida com a energia imanente da qual deriva; os repositórios inesgotáveis de energia imanente;  

a EC alheia patologicamente considerada o paraoxigênio da consener. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC pessoais. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado à Autexperimentologia; o princípio 

cósmico fundamental entre consciência e energia; o princípio da inesgotabilidade das ECs;  

o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à vida prática. 

Teoriologia: a teoria conscienciológica do pensene; a teoria do EV vivenciada na coti-

dianidade diuturna; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais. 
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Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do EV; a técnica do arco vol-

taico craniochacral; a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as téc-

nicas conscienciométricas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a téc-

nica evolutiva do emprego prolífico máximo das ECs pessoais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica;  

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos bené-

ficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os 

efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da ener-

gosfera humana; o efeito bumerangue das ECs ou o retorno inevitável, em qualidade e intensida-

de, das ECs emitidas; o efeito do trinômio autolucidez-autodiscernimento-holomaturidade. 

Ciclologia: o ciclo doação-recepção; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: o cartão de visita da consciência; a senha de identificação da personali-

dade; a síntese do patamar da autoconsciencialidade; a fonte de poder da consciência; o elemento 

de materialização da vontade; o recurso de revitalização do holossoma; o meio de dinamização da 

evolução. A megarrealidade esbatida; a megarrealidade esfumada; a megarrealidade rarefeita;  

a megarrealidade diáfana; a megarrealidade tênue; a megarrealidade sutil; a megarrealidade im-

palpável. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio en-

capsulamento–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento pessoal–encapsulamento gru-

pal; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafí-

sica–abordagem extrafísica; o binômio energia imanente–energia consciencial. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação cons-

ciencial usina holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-hu-

mana); a interação Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação 

absorção energética–exteriorização energética; a interação consciencial Serenão–usina protó-

tipo; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação do mini-

fluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação energia cons-

ciencial–ectoplasma. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico pensamento–sentimento–energia consciencial;  

a utilização energética criteriosa do trinômio sabedoria-competência-eficácia; o abertismo cons-

ciencial pelo trinômio energia-simpatia-alegria. 

Polinomiologia: a destreza energética no polinômio absorver-discriminar-circular- 

-transferir-captar-transformar-modular-dispersar-acumular-recompor-emitir-projetar; a mensu-

ração energética pelo polinômio qualidade-quantidade-volume-intensidade-condensação. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonis-

mo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energéti-

ca; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada. 

Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

rível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação das ECs; a lei da assistência 

bioenergética; as leis da multidimensionalidade derrogando o espaço-tempo intrafísico. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia;  

a assistenciofilia; a cosmopensenofilia. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a qualitoteca;  

a despertoteca; a discernimentoteca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Neurologia; a Ce-

rebrologia; a Cerebelologia; a Paraprofilaxiologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Parafenomenologia; a Interassistenciologia; a Autodesassediologia; a Autocogniciologia; a Ho-

lossomatologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 energossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo 

sapiens energovibratorius; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: energia consciencial identificada = a realidade cósmica prioritária em-

pregada autoconscientemente por apenas microminoria dos componentes da Humanidade Terres-

tre; energia consciencial ignorada = a realidade cósmica prioritária empregada inconscientemente 

pela maioria absoluta dos componentes da Humanidade Terrestre. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Energossomatologia. 

 

Tipologia. Eis, na ordem funcional, os 5 tipos de energias conscienciais básicos: 

1.  Biológica. 

2.  Holochacral. 

3.  Emocional. 

4.  Mental. 

5.  Holossomática. 
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Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 categorias de antipodias das 

energias conscienciais: 

01.  Agradável / insuportável. 

02.  Assistencial / malempregada. 

03.  Autodefensiva / atacante. 

04.  Dominada / dominadora. 

05.  Empática / antipática. 

06.  Expansiva / reprimida. 

07.  Fluente / bloqueada. 

08.  Forte / fraca. 

09.  Higienizante / intoxicante. 

10.  Sadia / doentia. 

11.  Terapêutica / intrusiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

60 expressões relativas às categorias funcionais, específicas, quanto às aplicações da energia 

consciencial ou individual, derivada da energia imanente ou universal: 

01.  Acumuladora de potencialidades. 

02.  Agente do arco voltaico craniochacral. 

03.  Agente interatuante cósmico. 

04.  Alavanca consciencial. 

05.  Base da dimener. 

06.  Biofluxo. 

07.  Biomagnetismo. 

08.  Bioplasma. 

09.  Catalisadora da evolução universal. 

10.  Causa dos fenômenos e parafenômenos. 

11.  Chi. 

12.  Combustível da vontade. 

13.  Detonadora da manifestação consciencial. 

14.  Difusora das megarrenovações. 

15.  Discriminadora das realidades. 

16.  Ectoplasma. 

17.  Elã vital. 

18.  Eletricidade vital. 

19.  Ene do pensene. 

20.  Energia primal. 

21.  Energia psicotrônica. 

22.  Enteléquia. 

23.  Expansora do autodiscernimento. 

24.  Faculdade psi. 

25.  Ferramenta parabiológica. 

26.  Fluido cósmico. 

27.  Fluido mesmérico. 

28.  Fluido vital. 

29.  Fogo serpentino. 

30.  Força da vida. 

31.  Força nervosa. 

32.  Força vital. 

33.  Gazua: ou chave geral da evolução. 

34.  Geradora da evolução da consciência. 

35.  Impulso nervoso. 

36.  Interface Consciência-Cosmos. 
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37.  Interfusora das dimensões existenciais. 

38.  Libido. 

39.  Magnetismo animal. 

40.  Mantenedora do soma. 

41.  Megaforça da evolução. 

42.  Megainstrumento multidimensional. 

43.  Megaintersubjetividade prioritária. 

44.  Megapoder consciencial. 

45.  Od. 

46.  Orgônio. 

47.  Panaceia: ou curatudo. 

48.  Pareletricidade. 

49.  Parenergia. 

50.  Pedra de toque cósmica. 

51.  Potencializadora sinergética máxima. 

52.  Produto da CEE. 

53.  Psinergia. 

54.  Radiação fisiológica. 

55.  Razão da existência dos chacras. 

56.  Sonda consciencial. 

57.  Sustentadora da vida intrafísica. 

58.  Telesma. 

59.  Virtude. 

60.  Voliciolina. 

 

Megatares. As megarreflexões profundas sobre tais expressões são capazes de esclare-

cer mais acuradamente a realidade da energia consciencial no Cosmos, infelizmente ainda menos-

prezada e praticamente ignorada pela maioria das conscins, exigindo experimentações reeducati-

vas, pessoais, grupais e coletivas em função da existência de bilhões de conscins cascas grossas, 

amauróticas e sem prioridades evolutivas. Esta é a megatares ou a tarefa primordial da Conscien-

ciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a energia consciencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Energia  consciencial  gasta:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Energia  consciencial  livre:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

12.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

13.  Impedimento  ao  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Paraassepsia  Antecipada:  Energossomatologia;  Neutro. 

15.  Qualificação  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Homeostático. 
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O  MEGACONHECIMENTO  DIRETO,  TEÓRICO  E  VIVENCIAL 
DA  ENERGIA  CONSCIENCIAL  SE  INCLUI  ENTRE  AS  MAIO-

RES  NECESSIDADES  E  CARÊNCIAS  PARA  AMPLIFICAR 
O  BEM  ESTAR  DOS  HOMENS  E  MULHERES  DA  TERRA. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a energia consciencial? Você 

conhece, aplica e vive satisfeito com o estado vibracional promovido por você mesmo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

1.254 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.; 10a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009 (Edições em Português, Espa-

nhol e Inglês); páginas 575 a 604. 
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E N E R G I A    C O N S C I E N C I A L    G A S T A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A energia consciencial gasta é aquela dispendida pela conscin, em parti-

cular, aqui, à autoconsciente quanto ao estado vibracional (EV), nos autesforços evolutivos da co-

tidianidade diuturna. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma La-

tim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. A pala-

vra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo gastar procede também do idioma Latim, vas-

tare, “tornar (algum lugar) deserto; deixar sem sinais de vida; pilhar e destruir (algum país); arrui-

nar; devastar; assolar; transtornar; perturbar”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Energia consciencial despendida. 2.  EC gasta. 3.  EC queimada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo energia: 

Bioenergética; Energética; energético; energetismo; enérgica; enérgico; energismo; energiza-

ção; energizada; energizado; energizar. 

Neologia. As duas expressões compostas energia consciencial gasta excessivamente  

e energia consciencial gasta equilibradamente são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Energia consciencial acumulada. 2.  EC recuperada. 

Estrangeirismologia: o rapport bioenergético; os abusos do workaholism; o ill-spent 

energético. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às ECs, à sinalética energética e ao nível de autoparaperceptibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os holopensenes vampiri-

zadores; os xenopensenes; a xenopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; o desperdí-

cio energético na autopensenização dispersa; o malgasto energético nos monoideísmos pensêni-

cos; o exaurimento energético proveniente da patopensenização; a autopensenização desprioriza-

da esbanjando o precioso tempo evolutivo; a carência dos ortopensenes; a ortopensenidade; os ne-

xopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paratecnopensenes;  

a paratecnopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: as mioclonias de longo curso do soma; as mioclonias (estremecimentos, tre-

meliques) do adolescente ao urinar; as mioclonias da pessoa sonolenta ao bocejar vigorosamente; 

os desbloqueios das ECs usadas; as estratégias pessoais de redução do estresse da vida diária. 

 

Parafatologia: a energia consciencial gasta; as ECs como essência da vida; a consciên-

cia na condição de usina consciencial; o gasto natural, inevitável, das ECs por parte de toda pes-

soa viva; a autovivência do estado vibracional profilático; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; a paraassepsia energética; as parestesias de bases exclusivamente energéticas; o limite do 

fôlego energético pessoal; a tenepes; o arco voltaico craniochacral; a ofiex; a Central Extrafísica 

de Energia (CEE); o reforço das ECs da conscin assistencial promovido pelo amparador extrafísi-

co de função; o banho extrafísico de ECs; a energosfera pessoal; a primener; o cipriene; a di-

mener. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais a 3 (amparador extrafísico–  

–assistente humano–assistido). 

Principiologia: o princípio da inesgotabilidade das ECs; o princípio das trocas energé-

ticas onipresentes; o princípio da interassistencialidade; o princípio da fartura das ECs. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no uso das ECs pessoais. 

Teoriologia: a teoria da vida humana energética; a teoria da assimilação energética 

simpática (assim). 

Tecnologia: a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da assim e desassim;  

a inabilidade no emprego da técnica da desassim. 

Voluntariologia: os doadores voluntários de ECs sadias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da sinalética parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos do EV; os efeitos energeticamente revigorantes da convivialidade 

sadia; os efeitos da Higiene Consciencial na autossustentação energética. 

Ciclologia: o ciclo carga-descarga-recarga das ECs; o ciclo alternante patológico vam-

pirizador-vampirizado; o ciclo dos acidentes de percurso evitáveis; o ciclo energossomático 

absorção-exteriorização. 

Enumerologia: o cansaço extremo; o enfraquecimento somático; a exaustão emocional; 

a estafa intelectual; a drenagem energética; o esmorecimento volitivo; a subjugação consciencial. 

Binomiologia: o binômio consciência–energia imanente (EI); o binômio consciência– 

–energia consciencial; o binômio desconforto íntimo–dificuldade interconsciencial. 

Interaciologia: a interação consciência-EC; a interação emocionalismos–bloqueios 

energéticos; a interação carência afetiva–desequilíbrio energético; a interação desmotivação-de-

senergização; a interação intencionalidade doentia–ressaca energética; a interação intenção– 

–energia gasta. 

Crescendologia: o crescendo egoísmo autointoxicante–insensibilidade interconscien-

cial; o crescendo estado vibracional–sinalética energética. 

Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio atimia-atonia-adina-

mia; o trinômio autoconceito negativo–autestima baixa–autorrebaixamento presencial; a autor-

restauração energética contínua no trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

revitalizante dieta balanceada–ginástica moderada–sono repousante–EV profilático. 

Antagonismologia: o antagonismo gasto excessivo de ECs / gasto equilibrado de ECs; 

o antagonismo gasto energético consciente / gasto energético inconsciente; o antagonismo doa-

ção energética / esvaimento energético; o antagonismo fechadismo energossomático / abertismo 

energossomático; o antagonismo coragem evolutiva / covardia evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo do exaurimento das ECs pelas consciências inscientes da 

autoimersão existencial em EIs inexauríveis; o paradoxo da patopensenização da consciência em 

repouso poder ser mais exaustiva energeticamente se comparada ao desempenho de atividade ex-

tenuante prolífica. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a política pessoal de exteriorização de 

ECs homeostáticas para o Cosmos. 

Legislogia: as leis da Fisiologia; as leis da Parafisiologia; as leis da interação dos 

veículos holossomáticos; a lei do menor esforço bioenergético; a lei da interassistencialidade 

bioenergética. 

Filiologia: a energofilia sadia. 

Fobiologia: a ausência da energofobia. 
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Sindromologia: a síndrome de Burnout; a síndrome da fadiga crônica; a síndrome do 

exaurimento energossomático; a síndrome da patopensenidade; a síndrome da dispersão cons-

ciencial. 

Maniologia: a nostomania. 

Mitologia: o mito do esgotamento bioenergético possível. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a qualitoteca;  

a despertoteca; a discernimentoteca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Neurologia; a Ce-

rebrologia; a Cerebelologia; a Paraprofilaxia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parafe-

nomenologia; a Interassistenciologia; a Autodesassediologia; a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a consener; a conscin baratrosférica; 

a conscin drenadora; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo 

sapiens evolutiens; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: energia consciencial gasta excessivamente = a das atividades da conscin 

ansiosa, vítima da síndrome da dispersão; energia consciencial gasta equilibradamente = a das 

atividades da conscin ponderada, autorganizada e praticante veterana do EV. 

 

Culturologia: a incultura bioenergética; a cultura da Energossomatologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a energia consciencial gasta, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9643 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Balonamento:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

12.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

13.  Estado  vibracional:  Energossomatologia; Homeostático. 

14.  Impedimento  ao  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOPESQUISA  DA  QUALIDADE  DO  DISPÊNDIO  DAS  

ENERGIAS  CONSCIENCIAIS  EVITA  QUEIMAR  ECS  EM  EX-
CESSO  E  CORTA  ETAPAS  NO  DESENVOLVIMENTO  SADIO  

DO  PARAPSIQUISMO,  EM  GERAL,  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem plena autoconsciência quanto ao emprego 

das próprias ECs? Você despende mais ECs ou apenas o necessário? 
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E N E R G I A    C O N S C I E N C I A L    L I V R E  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A energia consciencial livre é a automanifestação com o energossoma pes-

soal, sem tropeços de qualquer natureza, em quaisquer procedimentos ou manobras energéticas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma La-

tim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocá-

bulo consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra livre procede também do idioma Latim, liber, 

“livre; nascido livre, que está em liberdade; que obra livremente; licencioso; independente; livre 

moralmente; não sujeito a encargos”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  EC livre. 2.  Energia consciencial explícita. 

Neologia. As 4 expressões compostas energia consciencial livre, energia consciencial li-

vre mínima, energia consciencial livre mediana e energia consciencial livre máxima são neolo-

gismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Energia consciencial travada. 2.  EC travada. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético inter-

consciencial; o background parapsíquico; o breakthrough bioenergético; o shielding energético;  

o Acoplamentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da vivência com o energossoma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das energias conscienciais aplicadas com auto-

consciência; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a intenção da consciência governando o uso das energias conscienciais; a Ho-

meostaticologia Somática; os distúrbios somáticos; a Patologia Somática. 

 

Parafatologia: a energia consciencial livre; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Homeostaticologia Energossomática; 

a pré-vivência da condição da autodesperticidade; os distúrbios energossomáticos; os transtornos 

paragenéticos ou holossomáticos; a Parapatologia Holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do EV. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométri-

cas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do 
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estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica;  

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos bené-

ficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV; os efeitos homeos-

táticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da energosfera humana. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio en-

capsulamento–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento pessoal–encapsulamento gru-

pal; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafí-

sica–abordagem extrafísica. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação cons-

ciencial usina holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-hu-

mana); a interação Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação 

absorção energética–exteriorização energética; a interação consciencial Serenão–usina protó-

tipo; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação do mini-

fluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonis-

mo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energéti-

ca; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada. 

Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

rível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação das ECs; a lei da assistência 

bioenergética. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia;  

a assistenciofilia; a cosmopensenofilia. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a qualitoteca;  

a despertoteca; a discernimentoteca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Neurologia; a Ce-

rebrologia; a Cerebelologia; a Paraprofilaxiologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Parafenomenologia; a Interassistenciologia; a Autodesassediologia; a Autocogniciologia; a Ho-

lossomatologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo 

sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens conscius; o Homo sa-

piens evolutiens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: energia consciencial livre mínima = a da conscin lúcida capaz de instalar 

o estado vibracional; energia consciencial livre mediana = a da conscin lúcida praticante da tene-

pes; energia consciencial livre máxima = a do ser desperto veterano dedicado à interassistencia-

lidade. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Energossomatologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 procedimentos pessoais, livres, básicos, com as energias conscienciais: 

01.  Acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE) livre: a abertura para a autopoten-

cialização energética. 

02.  Arco voltaico craniochacral livre: a assimilação e a desassimilação energéticas 

pessoais sem bloqueios intracerebrais. 

03.  Autencapsulamento consciencial livre: a base da condição da autodesperticidade. 

04.  Base intrafísica livre: a exteriorização pessoal de ECs sem interferências intercons-

cienciais, por exemplo, na alcova energeticamente blindada. 

05.  Desassimilação simpática com as ECs livre: a manutenção do equilíbrio íntimo 

antes, durante e depois dos procedimentos da interassistencialidade. 

06.  Energosfera pessoal mantida livre: sem interferências de qualquer tipo. 

07.  Estado vibracional livre: a varredura pessoal com as energias conscienciais exerci-

da sem impedimentos. 

08.  Interleitura parapsicosférica livre: a obtenção do heterodiagnóstico da Humani-

dade. 

09.  Megaeuforização livre: a autovivência da euforin a todo momento, em qualquer 

lugar. 

10.  Paraassepsia Antecipada livre: a autovivência da Paraprospectivologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a energia consciencial livre, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 
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05.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

07.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Energia  consciencial  gasta:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

12.  Impedimento  ao  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

13.  Interleitura  parapsicosférica:  Energossomatologia;  Neutro. 

14.  Paraassepsia  Antecipada:  Energossomatologia;  Neutro. 

15.  Qualificação  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  DA  POSSIBILIDADE  PES- 
SOAL  DE  USAR  AS  ENERGIAS  CONSCIENCIAIS  LIVRE-

MENTE, COM  RESULTADOS  SATISFATÓRIOS,  É  O  ÁPICE   
DA  AUTOSSUFICIÊNCIA  DA  CONSCIÊNCIA  NO  COSMOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue empregar as energias conscienciais li-

vremente? Sempre? 
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E N E R G I A    D O    D I N H E I R O  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A energia do dinheiro é a força ou o poder gerado pelo emprego dos recur-

sos financeiros, permitindo à conscin lúcida, homem ou mulher, realizar escolhas evolutivas ou 

antievolutivas, empreender projetos ou desperdiçar o numerário, com repercussões substanciais 

sobre a realização da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma La-

tim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocá-

bulo dinheiro, vem do Latim vulgar dinarus, derivado do Latim Clássico denárius. Surgiu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Energia financeira. 2.  Energia de troca monetária. 3.  Força do di-

nheiro. 4.  Poder de barganha financeira. 5.  Potencial econômico. 6.  Energia da moeda. 

Arcaismologia. Eis 4 expressões arcaicas utilizadas na referência ao dinheiro: tostões; 

contos de réis; pataca; vintém. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo dinheiro: di-

nheirada; dinheiral; dinheirama; dinheirame; dinheirento; dinheiro-em-penca; dinheiro-papel; 

dinheiros-molhados; dinheiroso; dinheiros-secos; dinheiruda; dinheirudo; endinheirada; endi-

nheirado; endinheiramento; endinheirar. 

Neologia. As 3 expressões compostas energia do dinheiro, energia do dinheiro desper-

diçada e energia do dinheiro aproveitada são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Energia consciencial. 2.  Privação financeira. 3.  Esbanjamento pe-

cuniário. 4.  Impulso consumista. 5.  Crise econômica. 6.  Energia do escambo. 

Estrangeirismologia: o consumo desenfreado da money society; o uso sadio da puis-

sance de l’argent. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego da inteligência financeira. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Dinheiro exige 

discernimento. 

Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais relativas ao manuseio do dinheiro: – Mi-

nha casa, minha dívida; dinheiro na mão é vendaval. 

Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao tema: – O dinheiro é muitas vezes, na mes-

ma medida, fruto do mal e raiz do mesmo (Henry Fielding, 1707–1754). Dinheiro é poder econô-

mico (Walter Bagehot, 1826–1877). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal quanto ao uso cosmoético do dinheiro; o holopen-

sene pessoal da sustentabilidade econômico-financeira; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

o materpensene pessoal assistencial; o holopensene grupal da prosperidade financeira; o holopen-

sene patológico da corrupção financeira engolindo a conscin inexperiente; a pensenidade patoló-

gica quanto à aplicação das finanças. 

 

Fatologia: a energia do dinheiro; a força do poder do dinheiro; a construção do pé-de- 

-meia alavancando a proéxis; o dinheiro enquanto meio e não na condição de fim; o planejamento 

financeiro favorecendo o equilíbrio familiar; o desapego financeiro contribuindo para a qualifica-

ção interassistencial; o uso dos atributos conscienciais favorecendo a prosperidade econômica 

cosmoética; a partilha de bens sem brigas após divórcio amigável; a capacidade evolutiva de ad-

ministrar o dinheiro sem contaminar as relações afetivas; a responsabilidade da sustentabilidade 
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holossomática; o uso estratégico da poupança para a interassistencialidade; o planejamento proe-

xológico para alcançar o completismo existencial; a vida profissional precoce; a escolha da pro-

fissão; a construção e manutenção do patrimônio pessoal; a racionalização dos gastos; os “bicos” 

para aumento do saldo familiar; o pagamento da dívida financeira com a própria vida; o gasto 

espúrio do 13º salário; a evitação do dinheiro sujo oriundo de atividades ilegais; o litígio quanto 

às heranças destruindo famílias; a compra da casa própria; o débito automático gerando tranquili-

dade e segurança; a organização orçamentária proporcionando maior liberdade na distribuição do 

dinheiro; os investimentos financeiros auxiliando o acúmulo de bens; a gestão inteligente priori-

zada dos recursos monetários; o balanço de pagamento; o domínio dos recursos conscienciais e fi-

nanceiros; a contabilidade cosmoética; a energia do dinheiro transformando projetos em realida-

de; o uso da planilha financeira no controle orçamentário mensal; o corte dos gastos excessivos  

e desmedidos; as anotações diárias das despesas realizadas; as boas práticas financeiras desde  

a juventude garantindo qualidade de vida na velhice; o pesquisador independente com autonomia 

financeira; o fato de dominar a energia do dinheiro e não ser dominado por ela; a força, quando 

cosmoética, dos recursos monetários promovendo resgates grupocármicos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísi-

co associado à assistência financeira; o assédio extrafísico financeiro desviando a conscin da pro-

éxis; o assédio financeiro influenciando as conscins viciadas em jogatinas (ludopatia); o enrique-

cimento fácil promovido pelas consciexes assediadoras; a prevenção da melex; o domínio home-

ostático da energia do dinheiro proporcionando realizações assistenciais multidimensionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo economia-discernimento; o sinergismo finanças-Cosmo-

ética; o sinergismo aportes-retribuição. 

Principiologia: o princípio de economizar; o pessoal princípio de sempre fazer contas; 

o princípio pessoal de doar sem esperar retorno; o princípio “quem tem projeto de vida não 

gasta dinheiro à toa”; o princípio “sabendo usar n o vai faltar”; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP) financeiro; o princípio “quem doa mais, recebe mais”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) financeiro; o código de priorida-

des pessoais (CPP). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo a corrupção financei-

ra; a teoria da inteligência financeira; a teoria da inteligência evolutiva (IE) aplicada na vida pes-

soal; a teoria da autossustentabilidade; a teoria da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica do registro exaustivo dos gastos indicando o “ralo” escoador do 

dinheiro; a técnica do pé-de-meia pessoal. 

Voluntariologia: o exemplarismo da maturidade financeira no trabalho voluntário;  

a organização financeira das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) podendo facilitar a chegada 

de novos voluntários. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório cons-

cienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pa-

raeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Economistas; o Colégio Invisível da Administrati-

vologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colé-

gio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio 

Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito halo nosográfico dos empréstimos inconsequentes; o efeito “bola 

de neve” ocasionado pelo acúmulo de dívidas; o efeito da saúde financeira na saúde holossomá-

tica. 
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Neossinapsologia: a criação de neossinapses através do estudo sobre finanças; a prá-

tica do consumismo bloqueando a formação de neossinapses sobre a relação sadia com o di-

nheiro. 

Ciclologia: o ciclo diário de pagar e receber; o ciclo trabalho-esforço-conquista. 

Enumerologia: a energia do dinheiro corruptora; a energia do dinheiro desorganizada;  

a energia do dinheiro corrupta; a energia do dinheiro desassediadora; a energia do dinheiro equi-

librada; a energia do dinheiro libertadora; a energia do dinheiro assistencial. 

Binomiologia: o binômio pé-de-meia–autonomia financeira; o binômio dinheiro-liber-

dade; o binômio criatividade-economia. 

Interaciologia: a interação patológica dinheiro-corrupção; a interação homeostática 

doação financeira–assistência. 

Crescendologia: o crescendo patológico gastos insensatos–dívidas. 

Trinomiologia: o fascínio ingênuo pelo trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio po-

der-prestígio-posição sendo moeda de troca afetiva na Socin Patológica. 

Polinomiologia: o polinômio economia-finanças-lucro-dinheiro; o polinômio patológico 

desperdício de tempo–desperdício de trabalho–desperdício de material–desperdício de dinheiro– 

–desperdício de energia na administração inexperiente. 

Antagonismologia: o antagonismo doação beneficente / lavagem de dinheiro; o antago-

nismo injetar dinheiro / ejetar dinheiro. 

Paradoxologia: o paradoxo de a facilidade do cartão de crédito poder gerar dificuldade 

no pagamento; o paradoxo metafórico da conscin sentada em baú de moedas de ouro pedindo es-

molas. 

Politicologia: a conscienciocracia; a discernimentocracia; a interassistenciocracia; a pro-

exocracia;  a meritocracia; a democracia pura; a retribuiciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço dificultando a conquista do pé-de-meia; a lei anticos-

moética do gersismo; a lei patológica de talião; a lei anticosmoética do vale-tudo; a lei de causa 

e efeito sobre os investimentos financeiros. 

Filiologia: a economofilia; a dinheirofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do Tio Patinhas; a síndrome do hiperconsumismo. 

Maniologia: a mania de guardar dinheiro debaixo do colchão; a mania patológica de 

dizer “devo, não nego; pago quando puder”. 

Mitologia: o mito do dinheiro fácil; os mitos de cunho religioso desqualificando a rela-

ção da consciência com o dinheiro; o mito do dinheiro comprar felicidade. 

Holotecologia: a energoteca; a assistencioteca; a economoteca; a intencionoteca; a inte-

lectoteca; a metodoteca; a biblioteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Energossomatologia; a Economiologia; a Politi-

cologia; a Intrafisicologia; a Autexperimentologia; a Autoproexologia; a Interassistenciologia;  

a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser in-

terassistencial. 

 

Masculinologia: o consumista; o avarento; o esbanjador; o agiota; o bancário; o investi-

dor; o poupador; o manipulador; o credor; o devedor; o corrupto; o pré-serenão vulgar; o proexis-

ta; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o sistemata; o tocador de 

obra; o homem de ação; o economista. 

 

Femininologia: a consumista; a avarenta; a esbanjadora; a agiota; a bancária; a investi-

dora; a poupadora; a manipuladora; a credora; a devedora; a corrupta; a pré-serenona vulgar;  
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a proexista; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a sistemata; a toca-

dora de obra; a mulher de ação; a economista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens imprehensor; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: energia do dinheiro desperdiçada = a doação mediante promessa espúria 

da “salvação eterna”; energia do dinheiro aproveitada = a doação financeira, voluntária, aplicada 

cosmoeticamente em projetos assistenciais. 

 

Culturologia: a cultura do time is money; a cultura do consumismo; a cultura do capita-

lismo selvagem; o desperdício de finanças da cultura consumista. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

14 especificidades correspondentes ao dinheiro: 

01.  Barato: as baixas taxas de juros para estimular a tomada de empréstimos. 

02.  Caixa: o dinheiro disponível. 

03.  Caro: o dinheiro utilizado em períodos com altas taxas de juros. 

04.  Desconto: os descontos a partir do pagamento único ou “em espécie”. 

05.  Efetivo: o dinheiro em reserva. 

06.  Fiduciário: o valor do dinheiro das notas de papel moeda. 

07.  Flutuante: o fluxo de dinheiro entre países, com taxas de juros mais favoráveis. 

08.  Interbancário: o dinheiro emprestado nos diferentes mercados monetários por pra-

zo muito curto. 

09.  Legal: o dinheiro limpo proporcionando o pagamento de dívidas. 

10.  Líquido: o dinheiro disponível para uso. 

11.  Metálico: o dinheiro constituído por moedas. 

12.  Plástico: a praticidade dos cartões de crédito e débito. 

13.  Quente: os investimentos e capitais com lucros a curto prazo. 

14.  Sujo: o dinheiro oriundo de atividades ilegais; o caixa 2. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a energia do dinheiro, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Bamburriologia:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Buffer  financeiro:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Empreendedor  conscienciocêntrico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

10.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Fixação  no  rentável:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

13.  Poupança  existencial:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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14.  Síndrome  do  hiperconsumismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Tesaurização:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

NO  ATUAL  MOMENTO  EVOLUTIVO,  É  IMPRATICÁVEL  VI-
VER  SEM  A  ENERGIA  DO  DINHEIRO.  CABE  À  CONSCIN  

ADMINISTRAR  OS  PRÓPRIOS  RECURSOS  FINANCEIROS  

PARA  CUMPRIR  COM  LIBERDADE  A  PROÉXIS  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, domina a energia do dinheiro? Sabe administrar 

as finanças pessoais visando o completismo existencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Biderman, Iara; A Emoção do Dinheiro; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 92; N. 30.386; Caderno: 
Equilíbrio; 2 enus.; 1 foto; 1 ilus.; 1 teste; São Paulo, SP; 12.06.12; páginas capa do caderno (manchete) e 4 a 6. 

2.  Conscienciologia Aplicada; Tempo & Dinheiro: Testes de Disponibilidade Evolutiva; Artigo; Revista; 

Mensário; Ano 1; N. 3; Seção: Autopesquisa; 2 enus.; Venda Nova do Imigrante, ES; Agosto, 2001; páginas 4 a 7. 
3.  Enderle, Georges; et al.; Dicionário de Ética Econômica (Lexikon der Irtschaftsethik); apres. Aloysio 

Bohnen; pref.; Jóse Odelso Schneider; trad. Benno Dischinger; et al; 748 p.; 12 enus.; 2 esquemas; glos. 225 termos;  

3 grafs.; 8 tabs.; 2.032 refs.; 27 x 20 x 3,5 cm; br.; sob.; Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos; São Leopoldo, 
RS; 1997; páginas 158 a 160. 

4.  Fernandes, Nelito; “Égua Loura – e F   l?”  Reportagem; Época; Revista; Semanário; Ed. N. 453; Se-

ção: Sociedade Crime; 4 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 05.02.07; páginas 105 e 106. 
5.  Irueste, José Maréa Lozano; Dicionário Abreviado de Economia (Breve Diccionario de Economia); pref.  

e revisor Carlos Gonçalves Gomes; prol. Juan Velarde Fuertes; trad. Ligia Calepez Gomes; & Sofia Vilarigues; 348  

p.; glos. 400 termos; 107 refs.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; Campo das Letras; Porto; Portugal; Maio, 1999; páginas 94  
e 95. 

6.  Needleman, Jacob; O Dinheiro e o Significado da Vida (Money and the Meaning of Life); trad. Gilson Cé-

sar Cardoso de Sousa; 248 p.; 3 partes; 22 caps.; 1 E-mail; 1 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 2 apênds.; 23 x 16 cm; br.; 
Editora Cultrix; São Paulo; SP; 2007; páginas 52 a 57, 95 a 108 e 168. 

7.  Nemeth, Maria; A Energia do Dinheiro: Um Guia Espiritual para a Realização Financeira e Pessoal 

(The Energy of Money); trad. Luiz A. de Araujo; 270 p.; 4 partes; 12 caps.; 1 E-mail; 103 enus.; 1 esquema; 20 exercícios; 
1 foto; 7 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 2 websites; epíl.; 23 x 16 cm; Editora Cultrix; São Paulo, SP; 2003; páginas 25, 

64, 106 a 201 e 251 a 260. 
8.  Pennant-Rea, Rupert; & Emmott, Bill; Dicionário de Economia (Pocket Economist); revisor Francisco 

Abreu; trad. José Carlos C. Marques; 300 p.; 66 enus.; 3 fórmulas; glos. 592 termos (português-inglês); 23 gráfs.; 32 ilus.; 

18 microbiografias; 11 siglas; 9 tabs.; 32 refs.; alf.; 21 x 14 cm; Edições Sílabo; Lisboa; Portugal; 1990; páginas 97 a 99. 
9.  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 

535, 595, 650, 681, 687, 711 e 719 a 721. 

 

A. P. F. 
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E N E R G I M A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A energima é a condição da conscin, homem ou mulher, possuída por asse-

diador, ou assediadora, seja por alguma consciex enferma, isoladamente, ou em grupo de cons-

ciexes doentes, de modo temporário ou permanente. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo do idioma Latim, energima, vem do idioma Grego, enérgema, 

“energima; energema”. 

Sinonimologia: 1.  Estado possessivo. 2.  Semipossessividade interconsciencial. 3.  Pos-

sessividade interconsciencial. 4.  Assediologia. 5.  Exoparasitose consciencial. 6.  Antidespertici-

dade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo energima: 

energimática; energimático; maxienergima; minienergima. 

Neologia. Os 2 vocábulos minienergima e maxienergima são neologismos técnicos da 

Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Higidez intraconsciencial. 2.  Saúde consciencial. 3.  Desassediolo-

gia. 4.  Interassistencialidade consciencial. 5.  Desperticidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os exopensenes; os xenopensenes perturbadores; os intrusopensenes; as 

intrusões patopensênicas. 

 

Fatologia: a energima; a fascinação mórbida; a indução mental; a reciprocidade da vi-

vência patológica; a condição pessoal antípoda à autodesperticidade; o autassédio; as intrujices;  

a subjugação interconsciencial; a anticosmoética. 

 

Parafatologia: a superassimilação energética; a assedialidade, em bases extrafísicas, re-

calcitrante e contaminadora; o heterassédio; a semipossessão interconsciencial; a possessão inter-

consciencial maligna; a simbiose possessor-possesso; a prática do estado vibracional (EV) profi-

lático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Holotecologia: a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Parapsicopatologia; a Psiquiatria; a Nosografia; 

a Paranosologia; a Assediologia; a Acidentologia; a Desviologia; a Suicidiologia; a Infortunística; 

a Interprisiologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a consener; o ser des-

perto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o assediado; o obsediado; o semi-

possesso; o possesso; o assediador; o assediador-líder; o obsediador; o guia amaurótico; os satéli-

tes humanos e extrafísicos de assediadores; o possessor; o subjugador; o desassediador; o exorcis-

ta; o consciencioterapeuta. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a assediada; a obsediada; a semi-

possessa; a possessa; a assediadora; a assediadora-líder; a obsediadora; a guia amaurótica; as saté-

lites humanas e extrafísicas de assediadores; a possessora; a subjugadora; a desassediadora;  

a exorcista; a consciencioterapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens 

perductus; o Homo sapiens semipossessus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens possessor; 

o Homo sapiens barathrosphericus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minienergima = a condição pessoal, eventual, do surto de heterassédio 

interconsciencial; maxienergima = a condição pessoal da possessão interconsciencial cronici-

ficada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a energima, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

2.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

3.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

7.  Pararrastão:  Parassociologia;  Nosográfico. 

 

NA  VIDA  HUMANA,  DIA  A  DIA,  AS  PESSOAS  PODEM  
SER  CLASSIFICADAS  EM  DUAS  CATEGORIAS  QUANTO   

À  ENERGIMA:  A  PESSOA  AUTASSEDIADA-HETERASSEDIA-
DA  OU  A  CONSCIN  DESASSEDIADA-DESASSEDIADORA. 

 

Questionologia. Qual nível de relação você mantém com a energima? Você ainda é au-

tassediado-heterassediado ou já é desassediado-desassediador? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Exorcismo de Emily Rose. Título Original: The Exorcism of Emily Rose. País: EUA. Data: 2005. Du-

ração: 119 min. Gênero: Terror. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Assírio Neo-Aramaico; Alemão; Grego; 
Hebraico; Latim; Aramaico. Cor: Colorido. Legendado: Chinês; Coreano; Espanhol; Inglês; Português; & Tailandês (em 

DVD). Direção: Scott Derrickson. Elenco: Laura Linney; Tom Wilkinson; Campbell Scott; Jennifer Carpenter; & Colm 

Feore. Produção: Paul Harris Boardman; Beau Flynn; Gary Lucchesi; Tom Rosenberg; & Tripp Vinson. Desenho de 

Produção: David Brisbin. Direção de Arte: Sandi Tanaka. Roteiro: Paul Harris Boardman; & Scott Derrickson. Foto-

grafia: Tom Stern. Música: Christopher Young. Montagem: Jeff Betancourt. Cenografia: Lesley Beale. Efeitos Espe-

ciais: Zircon Enterprises; Keith Vanderlaan’s Captive Audience Productions; & Technicolor Digital Intermediates. Com-

panhia: Lakeshore Entertainment; & Firm Films. Outros dados: Filme baseado no caso real de exorcismo de Anneliese 

Michel. Sinopse: Advogada amarga e cheia de ressentimentos faz a defesa de padre envolvido em complicado caso de 

exorcismo. 
2.  O Exorcista. Título Original: The Exorcist. País: EUA. Data: 1973. Duração: 122 min. Gênero: Terror. 

Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês; Assírio Neo-Aramaico; Latim; Grego; Francês; Alemão; & Árabe. Cor: Colo-

rido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: William Friedkin. Elenco: Jason Miller; Ellen 
Burstyn; Max von Sydow; Lee J. Cobb; Kitty Winn; Jack MacGowran; Linda Blair; & Reverend William O’Malley. 

Produção: William Peter Blatty. Desenho de Produção: Bill Malley. Roteiro: William Peter Blatty, baseado na obra de-
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le mesmo. Fotografia: Owen Roizman. Montagem: Norman Gay; Evan A. Lottman; & Bud S. Smith. Cenografia: Jerry 

Wunderlich. Companhia: Warner Bros. Pictures; & Hoya Productions. Outros dados: Filme baseado em fatos. Sinopse: 

Inocente garota é possuída pelo demônio. Padre jesuíta, detentor de conhecimentos sobre exorcismo, tentará ajudá-la. 
 

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 Interna-

cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 213. 
02.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 148, 165 e 166. 

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 fil-

mografias; 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 Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 109, 134, 160, 203, 204, 215, 243, 304, 305, 320, 459, 460, 492, 
502, 504, 549 e 583. 

04.  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 375, 417, 430 a 433, 435 e 472. 

05.  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 26, 61 e 105. 
06.  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 62 e 83. 

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; páginas 24, 69 e 84. 

08.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 18 e 173. 

09.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 120. 
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 79 e 80. 

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; páginas 326, 329, 563, 695, 714, 

715, 861, 874 e 905. 
12.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 56, 114, 144, 

145 e 156. 
13.  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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 350, 358, 463 a 466, 638 e 745. 
14.  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 34, 35 e 61. 
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E N E R G O S F E R A    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A energosfera interassistencial é o campo de energia, a aura ou a esfera 

energética gerados pela consciência mantenedora de holopensene da beneficência e fraternidade 

vivenciada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idio-

ma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. 

A palavra esfera vem do idioma Latim, sphaera, “esfera; globo”, e este do idioma Grego, sphai-

ra, “todo corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos diversos em forma redonda; globo terres-

tre”. Surgiu no Século XV. O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 

2; entre; no espaço de”. O vocábulo 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 cabe-

ceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Psicosfera altruísta. 2.  Campo bioenergético interassistencial 3.  Psi-

cosfera energética fraterna. 4.  Atmosfera energética de amparo. 5.  Esfera energética assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas energosfera interassistencial, minienergosfera in-

terassistencial e maxienergosfera interassistencial são neologismos técnicos da Interassistencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Psicosfera patopensênica. 2.  Campo energético egoico. 3.  Esfera 

energética assediada. 4.  Energosfera patológica. 5.  Atmosfera energética bélica. 

Estrangeirismologia: o full time interassistencial; a performance interassistencial; a au-

ra popularis; o modus vivendi evolutivo; o continuum interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autopensenizemos 

com gratidão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da benevolência; os harmonopensenes; a harmono-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene desassediador; os energopense-

nes; a energopensenidade; o predomínio da egopensenidade impossibilitando a aura interassisten-

cial; o materpensene assistencial; a pensenidade altruísta e benfazeja contribuindo para reurbani-

zar e pacificar o Planeta. 

 

Fatologia: o bem-estar íntimo proporcionado pela proximidade física; a força presencial 

saneadora; a estabilidade do microuniverso consciencial; o acolhimento; a minipeça assistencial 

conciliatória; o favorecimento da homeostase holossomática; a cura de minidoenças; a disponibi-

lidade assistencial; a intencionalidade sadia; a compreensão e o respeito aos limites evolutivos 

alheios; a isenção cosmoética favorecendo as abordagens assertivas; o fato de fazer assistência 

nem sempre significar ter energosfera interassistencial; a presença agregadora; os bloqueios corti-

cais impedindo a formação de psicosfera saudável; a refratariedade aos assédios; a condição do 

epicentrismo consciencial; o bom humor e a convivialidade sadia com tudo e todos; a condição 

atratora natural de contextos pró-assistência; o exemplarismo hígido contribuindo para qualificar 

o campo energético pessoal. 
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Parafatologia: a energosfera interassistencial; a aura benéfica; a psicosfera homeostática 

higienizando consciências e ambientes; a autoblindagem energética; a ectoplasmia; o padrão 

energético expressando a autocoerência; os rastros energéticos positivos; a aura desassediadora; 

as repercussões energéticas imediatas na energosfera, relacionadas ao ato de pensar mal de al-

guém; a paraassepsia energética espontânea; a autoimunidade; a energosfera interassistencial ex-

plicitando a teática consciencial; o campo bioenergético favorecendo insights interassistenciais; 

as energias conscienciais gravitantes sadias; a melhoria da energosfera através da prática da tene-

pes; a impossibilidade de terceirizar a qualificação da energosfera e manter o campo energético 

hígido sem reciclar as mágoas e ressentimentos; a psicosfera assistencial contribuindo para a me-

lhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a descontaminação das energias do assistido;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as repercussões homeostáticas da aura as-

sistencial sobre a fisiologia e a parafisiologia; o desmancha-roda de assediadores; a referência as-

sistencial intrafísica aos amparadores extrafísicos; a representatividade sadia da paraprocedência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodesassédio pensênico–heterodesassédio energético; 

o sinergismo energias incólumes–assistências profícuas. 

Principiologia: o princípio de viver sadiamente com as próprias energias. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à retilinearidade autopen-

sênica. 

Teoriologia: a teoria da osmose aplicada às interações energético-assistenciais. 

Tecnologia: as técnicas de Higiene Consciencial; as técnicas energéticas; a técnica de 

deixar melhor as pessoas e os locais por onde passa; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico qualificando a assistência e a ener-

gosfera pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscien-

ciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Tene-

pessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito apaziguador e salutar das energias assistenciais; o efeito halo das 

energias fraternas. 

Ciclologia: o ciclo de primaveras energéticas; o ciclo de depuração sobre pessoas e am-

bientes; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: as energias harmonizadoras; as energias curativas; as energias relaxan-

tes; as energias recarregadoras; as energias profiláticas; as energias desanuviadoras; as energias 

desassediadoras. 

Binomiologia: o binômio baixa energética–inassistência; o binômio domínio energéti-

co–impacto assistencial. 

Interaciologia: a interação ortopensenidade–aura de saúde; a interação intencionalida-

de sadia–amparabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio vontade determinada–qualificação energética–competência 

assistencial; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo entropia energética / harmonia energética; o anta-

gonismo conflitividade / anticonflitividade; o antagonismo emocionalismo / pacificação íntima. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à qualificação da pensenidade pes-

soal. 

Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia; a ortopensenofilia; a cosmoeticofilia; a convi-

viofilia; a evoluciofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a energofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da infradotalidade energética; a síndrome da indisciplina 

autopensênica; a síndrome da autossubestimação. 

Holotecologia: a higienoteca; a pensenoteca; a energeticoteca; a cosmoeticoteca; a inte-

rassistencioteca; a teaticoteca; a tenepessoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Energossomatologia; a Conviviologia;  

a Tenepessologia; a Autodesassediologia; a Cosmoeticologia; a Teaticologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Verbaciologia; a Autopensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin aglutinadora; a conscin doadora; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 orthopensenicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens offiexista; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minienergosfera interassistencial = aquela relacionada à consciência as-

sistente capaz de suportar na psicosfera limitado número de conseneres sem alteração do equilí-

brio pensênico; maxienergosfera interassistencial = aquela relacionada à consciência assistente 

capaz de suportar na psicosfera megassediadores sem alteração do equilíbrio pensênico. 

 

Culturologia: a cultura energossomática; a cultura da Interassistenciologia Multidi-

mensional; a cultura da pensenização autoconsciente. 

 

Caracterologia. Considerando a Autocoerenciologia, eis, em ordem alfabética, 13 carac-

terísticas relacionadas às consciências portadoras de energosfera interassistencial:  

01.  Aglutinação. A atração de conscins e consciexes para próximo de si. 

02.  Autenticidade. A autexposição sadia demonstrando resolutividade perante a autoi-

magem. 

03.  Autodesassédio. A capacidade de desassimilar de modo automático na maioria das 

situações. 
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04.  Carisma. A força presencial gerada pelo reflexo natural das energias e das assistên-
cias prestadas. 

05.  Empatia. A compreensão da realidade alheia sem preconceitos e prejulgamentos fa-
cilitando o rapport com o assistido. 

06.  Equilíbrio emocional. A manutenção da saúde emocional em equilíbrio, acima da 
média das conscins. 

07.  Fraternidade. O olhar traforista e compreensivo perante o assistido. 
08.  Gratidão. O reconhecimento dos muitos aportes recebidos ao longo da existência. 
09.  Imunidade. A blindagem energética natural em consequência da ortopensenidade. 
10.  Liderança. A responsabilidade evolutiva levando à assunção das tarefas assisten-

ciais. 
11.  Produção. A produtividade interassistencial contribuindo para sedimentar a aura 

energética interassistencial. 
12.  Tara parapsíquica. A autoimunidade consciencial ao suportar a pressão das consci-

exes patológicas na energosfera, mantendo a homeostasia holossomática. 
13.  Traforismo. A autapropriação dos trafores pessoais. 
 

VI.  Acabativa 
 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a energosfera interassistencial, indicados para a expansão 
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparador  intrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 
03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
04.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro.  
05.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 
06.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 
07.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 
08.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 
09.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
10.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 
11.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 
12.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 
13.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
14.  Qualificação  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Homeostático.  
15.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

  

A  ENERGOSFERA  INTERASSISTENCIAL  É  CONSEQUÊNCIA  

DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  (IE)  DIRECIONADA  À  PRÁ-
TICA  ASSISTENCIAL,  AO  INVESTIMENTO  NO  DOMÍNIO  

ENERGÉTICO  E  À  QUALIFICAÇÃO  DA  AUTOPENSENIDADE. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe na qualificação da própria pensenidade? 

Os resultados da assistência prestada vêm aumentando ao longo do tempo? Quais fatos compro-
vam a ampliação da energosfera interassistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-

ces; 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 320 a 355 e 403 a 424. 

 
L. R. 
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E N E R G O S F E R A    P E S S O A L  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A energosfera pessoal é a aura (Latim: aura, sopro de ar), campo de natu-

reza desconhecida, com algumas características magnéticas, de aparência luminosa para sensiti-

vos, consciexes e conscins projetadas, em certas oportunidades, cujas cores provavelmente estão 

ligadas à energia do campo e às atividades e pensamentos das realidades envolvidas, por exem-

plo, seres vivos, homens, mulheres, crianças, fetos, animais, plantas, minerais, objetos físicos  

e até consciexes (autoluminosidade). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idio-

ma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI.  

A palavra esfera vem do idioma Latim, sphaera, “esfera, globo”, e este do idioma Grego, sphai-

ra, “todo corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos diversos em forma redonda; globo terres-

tre”. Surgiu no Século XV. O termo pessoal procede do idioma Latim, personalis, “pessoal”. 

Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Autopsicosfera. 02.  Aura humana. 03.  Bioaura pessoal. 04.  Bios-

fera pessoal. 05.  Aura de saúde.  06.  Arco-íris humano; atmosfera humana; aura física; aura 

magnética; auréola vital; bioaura. 07.  Cartão de visita extrafísico; círculo de radiância; constela-

ção parapsíquica; defensa mental; eletroaura; esfera de sensação. 08.  Ficha médica extrafísica; 

fotosfera psíquica. 09.  Glória humana; halo psíquico; luz humana; nebulosa humana; nimbo pes-

soal; oval místico; ovo áurico; psicosfera luminosa; radar psíquico. 10.  Sistema de alerta extrafí-

sico; vestimenta exterior do psicossoma. 

Neologia. As 3 expressões compostas energosfera pessoal, minienergosfera pessoal  

e maxienergosfera pessoal são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Holopensene ambiental. 2.  Dimener. 3.  Aura epiléptica. 4.  Arco 

voltaico craniochacral. 5.  Energosfera grupal. 

Estrangeirismologia: o extraphysical calling card. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à energossomaticidade. 

Unidade. O energopensene é a unidade de medida da evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal bioenergético; a fôrma holopensênica pessoal; os 

energopensenes; a energopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o exame pessoal conscienciométrico. 

 

Parafatologia: a energosfera pessoal; a aura humana; a aura luminosa; a aura protetora; 

a aura da saúde; a aura confusa; a aura doentia; a aura projetiva; a aura peniana; a aura orgásti-

ca; a bioaura pessoal; a biosfera pessoal; a sondagem bioenergética; a experiência energossomáti-

ca; a energização; a abordagem bioenergética; a clarividência; o acoplamento energético; o mag-

netismo pessoal; a presença magnética; o passaporte energético; as energias conscienciais (ECs) 

como cartão de visita pessoal antecipado; as ECs antipáticas; as ECs nocivas; o borogodó; o char-

me; o glamour; o it; o fascínio; a força presencial; o coronochacra; o frontochacra; o estado vi-

bracional (EV) profilático; a euforin; a primener; o cipriene. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo energossomático dos parceiros da dupla evolutiva. 

Principiologia: o princípio do realismo energético; o princípio da concentração energé-

tica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do arco voltaico craniochacral. 

Tecnologia: a técnica da exteriorização das ECs; a mobilização básica das energias 

(MBE). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o labo-

ratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas. 

Efeitologia: o efeito halo da energosfera humana. 

Enumerologia: a energosfera pessoal majestosa; a energosfera pessoal débil; a energos-

fera pessoal no encapsulamento; a instabilidade da energosfera pessoal; a energosfera subumana; 

o energossoma; o energograma. 

Binomiologia: o binômio energosfera pessoal–ressaca energética; o binômio energosfe-

ra pessoal–primavera energética. 

Interaciologia. As energosferas humanas interagem entre si, tanto do ponto de vista po-

sitivo quanto negativo, criando atração ou interação, inclusive os acoplamentos áuricos, e também 

as repulsões (antagonismos) entre as pessoas. 

Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio EV-tenepes-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo das energosferas antipáticas. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética. 

Filiologia: a energofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipocondria parapsíquica. 

Maniologia: a fenomenomania. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a 

experimentoteca; a assistencioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Autenergologia; a Autodesassediologia;  

a Holochacralogia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Presencio-

logia; a Parapresenciologia; a Autodiscernimentologia. 

 

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 energênica; a consciência energívora (consener) ; a conscin 

enciclopedista. 

 

Masculinologia: o energicista; o energizador lúcido; o sensitivo; o parapsiquista; o clari-

vidente; o acoplamentista; o coadjutor do acoplamentista; o tenepessista; o epicon lúcido. 

 

Femininologia: a energicista; a energizadora lúcida; a sensitiva; a parapsiquista; a clari-

vidente; a acoplamentista; a coadjutora do acoplamentista; a tenepessista; a epicon lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energovibrator;  

o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minienergosfera pessoal = a condição bioenergética da conscin isca hu-

mana inconsciente; maxienergosfera pessoal = a condição bioenergética do Homo sapiens sere-

nissimus (Serenão ou Serenona). 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica; a cultura energossomática. 

 

Aspectos. Quanto às características da energosfera pessoal devem ser destacados, por 

exemplo, estes 3 aspectos, dispostos na ordem funcional: 

1. Onipresença. Transparece em todas as coisas e não apenas em algumas. 

2. Movimentação. Modifica-se radicalmente a cada movimento do objeto nela contido. 

3. Invólucro. Em geral assemelha-se a invólucro ornamental onde o objeto ou ser apa-

rece engastado como se estivesse dentro de estojo. 

 

Função. A forma comum da energosfera humana é similar a de grande ovoide vibrante, 

atravessado por muitas correntes de luz, em constante movimento de raios e turbilhões. 

Alerta. A energosfera no ser humano funciona como sistema de alerta extrafísico, defesa 

ou radar psíquico, geralmente não percebido pelo ser humano vulgar no estado da vigília física 

ordinária. 

Imagem. A energosfera humana, comumente invisível – tal acontece com o perfume na-

tural da flor – não se submete à hipocrisia humana pois reflete sempre a imagem exata, nua  

e crua, do indivíduo, representando o real cartão de visita pessoal, ou ficha médica extrafísica, 

visto ou lido por videntes, sensitivos(as), iniciados(as), consciexes, projetores(as) conscientes  

e até mesmo, em certos casos, por animais subumanos. 

Luz. A natureza da energosfera pessoal assemelha-se à da luz, ao mesmo tempo corpus-

cular e vibratória. 

Tamanho. O volume, tamanho, contorno, formato e densidade da energosfera pessoal 

apresentam-se extremamente variáveis. 

Dimensões. A pessoa comum emite a energosfera de cerca de 10 centímetros. A pessoa 

parapsiquicamente desenvolvida, positiva, tem energosfera alcançando 3 vezes esta medida ou até 

mais. 

Película. Supõe-se ser o energossoma, em parte, o responsável pela energosfera humana, 

bem como pela chamada película áurica circunvolvente, pois a consciência, após passar pela se-

gunda dessoma, ou desvencilhar-se do holochacra, ainda apresenta certa energosfera. 

Secundárias. Existem energosferas secundárias ou efluentes, mais comuns em torno da 

cabeça e das mãos das pessoas. 

 

Natureza. A natureza da energosfera humana se caracteriza, em geral, por 10 variáveis, 

aqui listadas na ordem alfabética: 

01.  Coloração. 

02.  Contorno. 

03.  Densidade. 

04.  Formato. 

05.  Invisibilidade. 

06.  Luminosidade. 

07.  Substância. 

08.  Sutilidade. 

09.  Vitalidade. 

10.  Volume. 

 

Ondas. O campo eletromagnético da psicosfera humana, composto por miríades de li-

nhas de força, emite ondas. 
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Identificação. Para se identificar e classificar a energosfera humana há de se observar, 

pelo menos, alguma destas 10 propriedades, aqui dispostas na ordem funcional: 

01.  Opacidade. Apagada ou brilhante. 

02.  Extensão. Estreita ou larga. 

03.  Serenidade. Perturbada ou calma (temperamento). 

04.  Higidez. Enferma ou sadia (homeostase energossomática). 

05.  Pureza. Maculada ou pura. 

06.  Cor. Multicor ou unicolor (sensações). 

07.  Empatia. Antipática ou charmosa (empática). 

08.  Holopensene. Retraída ou envolvente (holopensênica). 

09.  Presença. Encarquilhada ou pujante. 

10.  Grandeza. Grandiosa ou mínima. 

 

Brilho. Conforme as circunstâncias e as emoções, a psicosfera humana se contrai ou se 

dilata, intensifica ou esmaece o brilho. 

Estado. O estado de saúde e a idade do ser humano influem nas condições da psicosfera 

alterada ou renovada múltiplas vezes no decurso da existência intrafísica (lifetime). 

 

Taxologia. Há várias categorias de psicosferas humanas, dentre as quais destacam-se 

estas 5, dispostas na ordem funcional: 

1.  Miniaura. A minipsicosfera é a comum, própria da conscin vulgar, alimentando tão 

somente interesses troposféricos, e alcança apenas alguns centímetros de emissão fora dos limites 

concretos do soma. 

2.  Hígida. A psicosfera de saúde é a hígida, positiva, pujante e agradável de ser vista. 

3.  Confusa. A energosfera confusa é própria dos enfermos, especialmente dos psicopa-

tas (dementes). 

4.  Megaenergosfera. A megaenergosfera, ou maxienergosfera, é a dos Serenões  alcan-

çando vastas distâncias através da impulsão da energia consciencial. 

5.  Nimbo. A energosfera em torno da cabeça (aura encefálica), também chamada nimbo, 

glória, halo, auréola ou oval místico, quando densamente escura, geralmente aponta ao clarivi-

dente a aproximação da dessoma breve da pessoa. 

 

Atuação. Os seres humanos, através da energosfera, atuam incessantemente, em toda 

parte, na condição de receptoras ou esponjas energéticas e parapsíquicas, e emissoras ou doadoras 

de energias conscienciais. 

 

Teoremas. Podemos montar 2 teoremas a respeito da energosfera humana em relação  

à pensenologia: 

1. Volume. A intensidade do pensamento ou do sentimento determina o volume da 

energosfera humana (categoria do carregamento do autopensene). 

2. Coloração. A qualidade do pensamento ou do sentimento determina a coloração da 

energosfera humana (categoria do carregamento do autopensene). 

 

Manutenção. Existem, além de outros, 22 recursos psicofisiológicos espontâneos, ou 

técnicas antipoluidoras extrafísicas de desintoxicação e defesa vibratória, para a manutenção da 

limpidez da energosfera de saúde do projetor ou do sensitivo de qualquer gênero e categoria: 

01. Absorção: de energias ambientais. 

02. Arrepios: de bases energéticas ou extrafísicas além das sensações do soma. 

03. Ausência de vícios: antifisiológicos (autotrafares). 

04. Autexteriorizações: de descarga ou neutralização e, ainda, absorções. 

05. Banhos de mar. 

06. Banhos energéticos. 
07. Bocejos: de bases parapsíquicas. 
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08. Chuveirada hidromagnética. 
09. Contrações musculares: involuntárias, localizadas (mioclonias). 

10. Corizas: efêmeras. 

11. Espreguiçamentos. 
12. Estado vibracional (EV). 

13. Higienização: física, mental e consciencial. 

14. Lacrimejamentos: bilaterais, inesperados. 

15. Meditação: dirigida, prece ou oração. 

16. Mentalização: solilóquio positivo da autoimagem bioenergética. 

17. Passeios: em matas e jardins. 

18. Pigarros: fugazes. 

19. Prática de esportes: sadios, não radicais. 

20. Refrigerada aeromagnética. 
21. Tipo especial de alimentação: dieta. 

22. Variados sinais: individuais de parapsiquismo; sinalética energética pessoal. 

 

EV. Sem dúvida, o recurso mais eficaz de todos estes 22 aqui relacionados é a instalação 

voluntária do estado vibracional, principalmente o EV tríplice. 

 

Kirliangrafias. Muitos estudiosos tentam sufocar a realidade da energosfera humana,  

esta parecendo surgir nas controvertidas kirliangrafias, através de várias suposições tais como: 

aura eletrônica; defeitos fotográficos; domínio de informação; efeito corona; efeitos caloríficos; 

efeitos da condutibilidade elétrica; efeitos químicos; envoltório odorífero; invólucro odorífico; má 

tecnologia; modelos de campos de energia; moléculas de cheiro; moléculas de odor; e outras. No 

entanto, independente disso, a energosfera humana permanece ostensiva e evidente, do mesmo 

jeito, para quem tenha olhos de ver, ou seja: aos sensitivos clarividentes, homens e mulheres. 

 

Objetos. Determinados objetos apresentam energosfera própria maior em relação a ou-

tros, facilmente identificável pela consciência da projetora ou do projetor projetado, por exemplo, 

estes 7, dispostos na ordem alfabética: 

1. Arte. Objetos de arte fora de série (Firenze, Itália). 

2. Culto. Certos objetos pessoais ou de culto, idolatria ou adoração. 

3. Imagens. Imagens de templos em geral. 

4. Lápides. Lápides de cemitérios (tumbas, mausoléus). 

5. Livros. Livros místicos, doutrinários ou de catequese. 

6. Monumentos. Estátuas e monumentos notáveis em geral. 

7. Pessoais. Objetos já muito utilizados ou de uso pessoal (estimação). 

 

Psicossoma. Quando começa a sair do estado da coincidência dos veículos de manifesta-

ção da consciência, o psicossoma às vezes é confundido pelos clarividentes como sendo a psicos-

fera humana. 

 

Avisos. A psicosfera humana, sendo campo magnético vibratório mais intimamente liga-

do ao corpo humano, não deve ser confundida, por exemplo, com 5 categorias básicas de outras 

psicosferas distintas a saber, aqui listadas na ordem funcional: 

1. Projetiva. A energosfera especificamente projetiva. 

2. Extrafísica. A energosfera extrafísica ou a condição da autoluminosidade extrafísica. 

3. Patológicas. A aura epiléptica, própria da síndrome convulsiva, sinal precedente  

à crise epiléptica, bem como os halos neuropáticos, ambos constituindo condições estritamente 

patológicas. 

4. Psicofisiológicas. As energosfera psicofisiológicas tais como as chamadas popular-

mente de aura sensível, aura motora e aura psíquica, esta denotando angústia, medo, pavor e alu-

cinação. 
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5. Eletrônica. A aura eletrônica correspondente aos efeitos-corona na Eletrônica pro-

priamente dita. 

 

Psicosfera. Em resumo: aquilo chamado, aqui, de energosfera ou psicosfera da conscin 

ou da consciex, é o conjunto de manifestações energéticas da consciência, dentro do holopensene 

pessoal, envolvendo todo o holochacra, a bioaura e demais manifestações da intencionalidade em 

qualquer dimensão consciencial. A energosfera abarca sempre, por exemplo, a energia conscien-

cial (o ene do pensene) do holopensene da consciência e até mesmo o materpensene pessoal,  

o núcleo do holopensene da consciência. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a energosfera pessoal, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Ausência  energética:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Impedimento  ao  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

A  ENERGOSFERA  PESSOAL  É  EXTREMAMENTE  IM-
PORTANTE  PORQUE  A  VIDA  HUMANA  É  INTEIRAMENTE 

ASSENTADA  NAS  BASES  ONIPRESENTES  DAS  ENERGIAS 

CONSCIENCIAIS  COLHIDAS  NA  ENERGIA  IMANENTE  (EI). 
 

Questionologia. No teste de avaliação parapsíquica pela escala simples de 1 a 5, em qual 

nível você, leitor ou leitora, se situa quanto à leitura das energosferas das pessoas? Você vê ener-

gosferas alheias espontaneamente ao modo de mensagens do amparador extrafísico? 
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E N E R G O T A C T I S M O  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O energotactismo é o movimento de atração ou reação por necessidade de 

acolhimento, envolvimento, segurança, refazimento, compartilhamento, apoio ou amparo ener-

gossomático por parte da conscin, animal subumano e quaisquer outros seres dotados de moti-

lidade, quando estimulados pela sintonia pensênica com consciências ou ambientes afins. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idio-

ma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. 

O termo tactismo é constituído pelo idioma Grego, táksis, “ordenação; classificação; equilibração; 

disposição sistemática”, e pelo sufixo ismós, “reação de orientação e de locomoção”. Surgiu no 

Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Energotaxia. 2.  Movimento de afinização. 3.  Atração dos afins.  

4.  Motilidade de agregação natural. 5.  Agrupamento instintual. 6.  Acoplamento energético indu-

zido. 7.  Associação energética interpares. 

Neologia. O vocábulo energotactismo e as 3 expressões energotactismo impulsivo, ener-

gotactismo investigativo e energotactismo teleguiado são neologismos técnicos da Energossoma-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Acepção de consciências. 2.  Desencontros de destino. 3.  Movi-

mento de afastamento. 4.  Desafeiçoamento. 5.  Ectopia interconsciencial. 

Estrangeirismologia: o affinity coupling. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à discriminação de energias e holopensenes afins. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Energo-

tactismo: inclinação energopensênica. Atilemos às sincronicidades. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal predisponente às sicronicidades; o holopensene 

atrator dos afins; a retroalimentação da fôrma holopensênica; o reencontro e o envolvimento com 

a fôrma holopensênica pessoal; os energopensenes; a energopensenidade; os morfopensenes;  

a morfopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os retropensenes; a retropensenida-

de; a afinidade proxêmica energossomática constituindo as comunidades e paracomunidades;  

a exposição do materpensene egocármico; a exposição do materpensene grupocármico; a exposi-

ção do materpensene policármico. 

 

Fatologia: a eletroafinidade; a quimioafinidade; a afinidade estética sedutora; o poder 

atrativo da palavra falada; o poder atrativo da palavra escrita; o poder atrativo dos megapensenes 

derivados de megatrafores cognitivos; o poder atrativo dos nosopensenes dos megatrafares; o po-

der atrativo dos sentimentos autênticos; a ausência de poder atrativo dos sentimentos dissimula-

dos; o poder atrativo da energosfera pessoal vigorosa; o registro histórico dos elementos de 

rapport ao longo das vidas sucessivas; a automimese espontânea; a satelitização dos animais no 

entorno da energosfera pessoal; a exuberância do crescimento vegetal em torno da base física da 

tenepes ou da ofiex; a germinação da semente rara; o reencontro secular com os afetos botânicos, 

animais e humanos; as simbioses; os mutualismos; a coexistência evolutiva; o aconchego botâni-

co; o aconchego dos mamíferos; o aconchego humano; o aconchego familiar; o aconchego ami-

go; o aconchego duplista; o aconchego ideativo; a dissolução dos limites do espaço; a dissolução 

das barreiras do tempo; a polarização do atrator ressomático; o atrator psicofisiológico; a empatia 

gratuita. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9667 

Parafatologia: o energotactismo; a energoafinidade; o rastreamento da fôrma holopen-

sênica; os encaminhamentos naturais às trilhas energéticas; os reencontros extrafísicos simbóli-

cos; o tactismo seriexológico derivado dos retrossomas e da Paragenética; o desencadeamento dos 

flashes retrocognitivos superpostos nos hot spots morfopensênicos; os pseudópodos atratores da 

fôrma holopensênica multissecular; o mimo energético imantado com as energias conscienciais 

(ECs) das consciexes amparadoras; a abertura extrafísica de caminho ao objeto de pesquisa do pa-

racientista; os dejaísmos projetivos; a volitação extrafísica; o antiencapsulamento; a polarização 

evolutiva das ECs sadias; os paradiagnósticos das transmigrações interplanetárias; os envolvi-

mentos pessoais com os inferninhos grupais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopensenes–holopensene ambiental–sincronicidades; 

o sinergismo fôrma holopensênica–autevocações–assimilações energéticas; o sinergismo euti-

mia-bioenergia-homeostasia; o sinergismo equilíbrio íntimo–equilíbrio ambiental. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do holocarma;  

o princípio da coevolução; o princípio da vida energética. 

Tecnologia: a técnica do rastreamento da fôrma holopensênica; a técnica do refinamen-

to de sinaléticas específicas; a técnica da visita in loco; a técnica da autoconscientização das ten-

dências inatas; a técnica do desenvolvimento da consciência social; a técnica do uso dos artefa-

tos mentaissomáticos. 

Voluntariologia: os ajustamentos de afinidade do voluntariado nas Instituições Consci-

enciocêntricas (ICs); os ajustamentos das afinidades interconscienciais no voluntariado conscien-

ciológico; a dispersividade do voluntário polietista; a desenvoltura do voluntário polietista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o labo-

ratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Paragene-

ticologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Seriexologia;  

o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da 

Retrocogniciologia. 

Efeitologia: o efeito dos reajustes de destino; o efeito dos reajustes nos roteiros de auto-

pesquisa; os efeitos da polarização da conscin atratora; os efeitos intrusivos da autoinssuficiên-

cia energossomática; os efeitos compensatórios da fôrma holopensênica sadia; os efeitos revigo-

rantes do holopensene sadio; os efeitos holossomáticos dos reencontros seculares. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; os ciclos da espiral evolutiva. 

Enumerologia: o reencontro com a autoparaprocedência; o reencontro com a autances-

tralidade; o reencontro com a fôrma holopensênica; o reencontro com o grupo evolutivo; o reen-

contro com as ideias afins; o reencontro com as retroculturas; o reencontro com as amizades ra-

ríssimas; o reencontro duplocármico. 

Binomiologia: o binômio autoconscientização energética–identificação do energotactis-

mo; o binômio intermediação amparadora–atilamento parapsíquico. 

Interaciologia: a interação chegada antecipada intrafísica–preparação do acolhimento 

extrafísico; a interação organização das ações das conscins–parorganização das ações das cons-

ciexes. 

Crescendologia: o crescendo sinalética energética–autoparapsiquismo–teleguiamento; 

o crescendo tactismo inconsciente–tactismo consciente. 

Trinomiologia: o trinômio ECs-afeto-atração; o trinômio ideia-razão-apreensão; o tri-

nômio autopensenidade–encontros de destino–rememorações retrocognitivas. 

Polinomiologia: o polinômio pessoa certa–local correto–momento adequado–atitude 

correta. 
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Antagonismologia: o antagonismo profissionalismo vulgar / teleguiamento parapsíqui-

co; o antagonismo bitola somática / atilamento energossomático. 

Paradoxologia: o paradoxo das afinizações pensênicas abstratas tornarem-se ações 

conscienciais pragmáticas. 

Politicologia: a energocracia; a projeciocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a as-

sistenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de atração dos afins; a lei da ação e reação; a lei da afinidade inter-

consciencial; a lei da difusão quantitativa de energias do mais potente ao menos potente; a lei da 

interassistencialidade pela bioenergética. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a parafenomenofilia; a conviviofilia; a duplofi-

lia; a evoluciofilia; a neofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia. 

Holotecologia: a energoteca; a pensenoteca; a parapsicoteca; a sincronoteca; a parafeno-

menoteca; a interassistencioteca; a cosmoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Interconscienciolo-

gia; a Extrafisicologia; a Psicossomatologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Cosmocons-

cienciologia; a Autopesquisologia; a Extrapolacionismologia; a Autoparacogniciologia; a Autovi-

venciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin parapsíquica; a personalidade dedo verde. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o re-

educador; 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 para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertu-

liano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o experi-

mentador multidimensional; o cosmovisiólogo multidimensional. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 experimentadora multidimensional; a cosmovisióloga multidimensional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Ho-

mo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: energotactismo impulsivo = a atração energética ao polo doador frequen-

temente de modo inconsciente, em especial com motivação compensatória de energias; energo-

tactismo investigativo = a atração consciente, tipicamente anímica, para polos energéticos com  
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o objetivo de investigar os motivos ou causas da afinidade reconhecida; energotactismo teleguia-

do = a atração notadamente parapsíquica, na qual a afinização é funcional e convergente com 

objetivos interassistencias do maximecanismo evolutivo (equipex). 

 

Culturologia: a cultura da Experimentologia; a paracultura da Bioenergossomatologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 38 

tipos de tactismos relacionados direta ou indiretamente aos estudos do energotactismo: 

01.  Actinotactismo: movimento dos organismos em direção ao foco de radiação eletro-

magnética (eletromagnetismo). 

02.  Aerotactismo: movimento dos organismos em direção às fontes de oxigênio (aero-

energia). 

03.  Afototactismo: movimento no sentido oposto à presença de luz (energia luminosa). 

04.  Alelotactismo: movimento de atração mútua entre organismos (bioenergia). 

05.  Anemotactismo: movimento dos organismos em direção às correntes de ar (aero-

energia). 

06.  Barotactismo: movimento de reação do organismo em função da variação da pres-

são atmosférica (energia gravitacional). 

07.  Biotactismo: movimento de reação de organismos de vida livre ou células, quando 

orientados por estímulo biológico (bioenergias). 

08.  Centrotactismo: movimento dos organismos em direção ao centro do grupo social 

ou área de atividade (zooenergia). 

09.  Cromotactismo: movimentos de aproximação ou afastamento dos organismos de 

acordo com a variação de cores; os misticismos da cromoterapia (energia luminosa). 

10.  Eletrotactismo ou Galvanotactismo: movimento influenciado pela presença de 

campo eletromagnético (eletromagnetismo). 

11.  Escototactismo: movimento no sentido das áreas de sombra (energia térmica). 

12.  Estereotactismo (ou Tigmotactismo): movimento de mudança de orientação dos or-

ganismos de vida livre ou células, determinado pelo estímulo do contato (bioenergias). 

13.  Fitotactismo: movimento de afinização em direção às plantas (fitoenergia). 

14.  Fobotactismo: movimento de medo ou evitação derivados do comportamento de 

tentativa e erro diante da presença de determinada fonte de estímulos (zooenergia). 

15.  Fonotactismo: movimento em direção à percepção de sons (energia sonora). 

16.  Fototactismo: movimento em direção à influência da luz (energia luminosa). 

17.  Geotactismo: movimento em direção ao solo, frequentemente impusionado pela 

força gravitacional (energia gravitacional e geoenergia). 

18.  Haptotactismo: movimento de células guiadas pela concentração de substâncias 

químicas específicas ligadas a determinada superficie orgânica, por exemplo, o movimento das 

células para formar o embrião após a fertilização (bioenergias). 

19.  Heliotactismo: movimento em direção à presença da luz solar (cosmoenergia). 

20.  Hidrotactismo: movimento em direção à presença de corpos d’água (hidroenergia). 

21.  Higrotactismo: movimento em direção à umidade mais elevada (hidroenergia). 

22.  Hilotactismo: movimento em direção às florestas (fitoenergia). 

23.  Menotactismo: movimento de posicionamento do corpo do organismo para ajustar- 

-se ou acomodar-se melhor em relação à fonte de estímulos (energia mecânica). 

24.  Mnemotactismo: movimento direcionado pelo registro mnemônico (bioenergias). 

25.  Ortotactismo: movimento correto em relação à posição fisiológica do organismo 

(energia mecânica). 

26.  Osmotactismo: movimento autônomo da célula para restaurar o equilíbrio osmóti-

co, relação entre sais minerais e água (energia química). 

27.  Paratactismo: movimento de agrupamento de conscins ou consciexes em torno de 

determinado holopensene intermediado por materpensene comum (ECs). 
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28.  Plagiotactismo: movimento caracterizado pelo desvio em relação à retilinearidade, 

ou seja, ocorre de modo inclinado, transversal, diatrópico (energia cinética). 

29.  Quimiotactismo: movimento de mudança de orientação de organismos de vida livre 

ou células, em resposta a determinado estímulo químico (energia química). 

30.  Reotactismo: movimento de organismos de vida livre ou de células, determinado 

pela ação de corrente de água ou ar (hidroenergia ou aeroenergia). 

31.  Selenotactismo: movimento em direção à radiação lunar de reflexão (energia lumi-

nosa e gravitacional). 

32.  Termotactismo: movimento dos organismos de vida livre ou células em função da 

sensibilidade à temperatura (energia térmica). 

33.  Tonotactismo: mudança de orientação de organismos de vida livre ou células, em 

resposta às modificações tensionais, da energia, da força ou tensão do meio no qual vivem (ener-

gia mecânica). 

34.  Topotactismo: reações de movimento determinadas pela espacialidade local, isto  

é, dependente da proxêmica em relação à fonte de estímulos (bioenergias). 

35.  Trofotactismo: movimento dos organismos em função da presença de nutrientes, 

alimento (energia química). 

36.  Vibrotactismo: atração dos organismos em direção ao movimento de vibração de 

outros seres vivos (energia mecânica). 

37.  Xenotactismo: movimento em direção à presença de organismo estranho em deter-

minado ambiente (bioenergias). 

38.  Zootactismo: movimento de atração em direção aos animais (zooenergia). 

 

Correlacionologia. Importa esclarecer sobre os termos similares ao energotactismo, po-

rém referentes a seres sésseis incapazes de mobilidade espacial com todo o corpo do organismo,  

a exemplo das plantas. Eis, em ordem alfabética, os 2 tipos pelos quais são reconhecidos: 

1.  Energotropismo. Movimento de direcionamento do corpo do organismo, como for-

ma de reação orientada a determinado estímulo. O exemplo das plantas voltando-se para a energia 

luminosa. 

2.  Nastismo. Movimento de reação do organismo em relação à intensidade de certo estí-

mulo externo, sendo mais independente quanto ao sentido da incitação. O exemplo da abertura  

e fechamento dos órgãos das plantas, o caso da sensitiva ou dormideira, Mimosa pudica L. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o energotactismo, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

03.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

04.  Autoprontidão  energossomática:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Energia  consciencial  livre:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

12.  Paracientista:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 
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15.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  PARAPSÍQUICA  SOBRE  ENERGOTACTISMO  

EVIDENCIA  OS  BASTIDORES  DA  INFLUÊNCIA  DAS  ECS,  
ENERGIAS  CONSCIENCIAIS,  NA  INTERRELAÇÃO  DINÂMICA  

DAS  DIVERSAS  DIMENSÕES  DA  EVOLUÇÃO  NO  COSMOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já atentou para o fato de estar se conduzindo 

evolutivamente por meio do energotactismo? Você tem tornado consciente os acoplamentos ener-

gossomáticos pessoais com o fluxo do Cosmos? Quais as evidências? 
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E N F E R M A G E M    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A enfermagem interassistencial é a função de atender, cuidar e auxiliar no 

tratamento de conscins enfermas, homens e mulheres, de todas as idades, exercida pelo corpo de 

enfermeiros, de maneira empática, acolhedora, cosmoética e parapsíquica, promovendo a preven-

ção de doenças e a recuperação da saúde consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo enfermar deriva do idioma Latim, infirmare, “tornar doente; fazer 

adoecer”. Surgiu no Século XIII. O prefixo inter vem do mesmo idioma Latim, inter, “no interior 

de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência procede também do 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 cabe-

ceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Enfermagem cosmoética. 2.  Enfermagem evolutiva. 3.  Enfermagem 

maxifraterna. 5.  Enfermagem amparadora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo enferma-

gem: desenfermado; desenfermar; desenfermável; enferma; enfermado; enfermar; enfermaria; 

enfermeira; enfermeiro; enfermiça; enfermiço; enfermidade; enfermo; parenfermagem. 

Neologia. As 3 expressões compostas enfermagem interassistencial, enfermagem inte-

rassistencial intuitiva e enfermagem interassistencial lúcida são neologismos técnicos da Interas-

sistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Enfermagem comum; enfermagem convencional. 2.  Enfermagem 

ociosa. 3.  Enfermagem ingênua. 4.  Enfermagem negligente. 5.  Enfermagem amadora. 

Estrangeirismologia: os insights durante os atendimentos; o rapport bioenergético;  

o know-how da enfermagem aplicado assistencialmente; a prevenção do stress. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ajudemos 

sempre multidimensionalmente. Atrapalhar, não. Ajudar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; o holopensene pessoal da para-

perceptibilidade; o holopensene pessoal acolhedor; o holopensene pessoal da saúde; o holopense-

ne da intencionalidade evolutiva; o holopensene altruísta; os benignopensenes; a benignopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a manutenção dos ortopensenes; a ortopensenida-

de; os autopensenes focados no assistido; a retilinearidade autopensênica; a autopensenidade posi-

tiva no contato com os pacientes; o foco assistencial predispondo os lateropensenes sadios; a au-

topensenização multidimensional; o holopensene pessoal da homeostase holossomática. 

 

Fatologia: a enfermagem interassistencial; os procedimentos realizados pelo enfermeiro; 

o enfermeiro enquanto elemento de ajuda; o companheirismo; o acolhimento e respeito às cons-

cins enfermas; a dedicação à assistência; a empatia; a disponibilidade assistencial sincera; a felici-

dade resultante da melhora do outro; o sorriso acolhedor; a intuição mapeando a ajuda; a expres-

são facial positiva; o olhar nos olhos do paciente como forma de demonstração de confiança;  

a prevenção; o antiemocionalismo racional enquanto suporte assistencial; as ações transformado-

ras; o exemplarismo; a postura adequada perante o enfermo; a sabedoria indicando a hora de ca-

lar; a comunicação como fator imprescindível para prevenção de possíveis erros; a humanização; 

a habilidade de perceber e ajudar na dessoma; a qualificação profissional diária em função da as-
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sistência ao outro; a postura e as atividades repetitivas causadoras de Lesões por Esforços Repeti-

tivos (LER) e Doenças Osteoarticulares Relacionadas ao Trabalho (DORT); a estafa como pro-

pulsora da queda do rendimento; a limitação terapêutica; o ato de assistir sem esperar algo em tro-

ca; a consulta de enfermagem esclarecedora; a identificação de dificultadores da autocura; as ati-

tudes cosmoéticas do profissional; a escolha da profissão; a enfermagem interassistencial promo-

vendo o conforto físico e emocional do paciente no momento de fragilidade.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a exteriorização de 

energias desejando evolutivamente o melhor para todos; a desassim após os atendimentos fortale-

cendo o assistente; a identificação pontual da sinalética energética e parapsíquica pessoal confir-

mando a assistência prestada; as patologias cronificadas como reflexo de assimilações energéti-

cas; os heterassédios dos colegas de profissão travando o processo de assistência; as ressacas 

energéticas; as parapercepções amplificadas pelo profissional de saúde parapsíquico; os banhos 

de energias promovidos pelos amparadores extrafísicos; os fatos orientando as parapercepções ra-

cionais do assistente; a clariaudiência; a Dinâmica Interassistencial Paracirúrgica; o emprego 

das energias conscienciais (ECs) positivas para a potencialização do efeito medicamentoso; o uso 

da ectoplasmia na terapêutica; o amparo extrafísico de função; a equipex da Parenfermagem;  

a vontade sincera em ajudar predispondo o trabalho dos amparadores extrafísicos de função;  

a visão holossomática; a enfermagem atuando multidimensionalmente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparo extrafísico–assistência intrafísica; o sinergismo 

percepção-parapercepção; o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o si-

nergismo das ECs a 3 (amparador extrafísico–assistente humano–consciência assistida); o siner-

gismo detalhismo–sutileza assistencial; o sinergismo das parapercepções pelos olhos e parao-

lhos; o sinergismo amparador do assistente–amparador do assistido; o sinergismo equipin-equi-

pex. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio de o menos doente 

ajudar o mais doente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de respeitar o ní-

vel da consciencialidade do indivíduo; o princípio de haver técnica para tudo; o princípio profi-

lático de pensar antes de falar; o princípio da multidimensionalidade consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de ética dos profissio-

nais da enfermagem. 

Teoriologia: a teoria ambiental; a teoria das necessidades humanas básicas; a teoria do 

autocuidado; a teoria da adaptação; a teoria das relações interpessoais em enfermagem; a teoria 

holística; a teoria do modelo conceitual do homem; a teoria do alcance dos objetivos. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica do exemplarismo; a técnica da assim e desassim;  

a técnica do detalhismo; a técnica da mobilização básica das energias (MBE); a técnica de auto-

compensações energéticas; a técnica de empregar as ECs positivas na manutenção das assistên-

cias intra e extrafísicas; a técnica da tela mental. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da ectoplasmia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico da Autorganiza-

ciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Enfermagem; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colé-

gio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia; o Colégio Invisível da 

Intrafisicologia. 

Efeitologia: os efeitos paracicatrizadores da exteriorização das ECs; os efeitos positi-

vos da ortopensenidade na saúde holossomática; o efeito de a doença grave ou crônica poder 

apontar a reciclagem consciencial; o efeito da saúde emocional no acolhimento hospitalar;  
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o efeito da autodisponibilidade assistencial no atendimento da enfermagem; o efeito do respeito  

à dor do paciente; o efeito das energias acolhedoras no atendimento; os efeitos positivos da utili-

zação do parapsiquismo sadio por parte do enfermeiro; os efeitos fisiológicos da autopenseniza-

ção; os efeitos somáticos da intoxicação energética. 

Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as neos-

sinapses mantenedoras do padrão de saúde; as neossinapses formadas a partir da interação com 

os amparadores extrafísicos da enfermagem; as neossinapses formadas a partir da interação 

energética com os pacientes. 

Ciclologia: o ciclo fazer assistência–ser assistido; o ciclo revezador interassistencial as-

sistente-assistido; o ciclo conhecer o paciente–identificar o problema–programar a intervenção;  

o ciclo doença-saúde; o ciclo doença-convalescença-reequilíbrio. 

Enumerologia: o enfermeiro auditor; o enfermeiro da família; o enfermeiro intensivista; 

o enfermeiro geriátrico; o enfermeiro da saúde mental; o enfermeiro socorrista; o enfermeiro do 

trabalho. 

Binomiologia: o binômio ouvir-falar; o binômio autodesassedialidade-interassistencia-

lidade; o binômio sinalética precisa–assistência pontual; o binômio interesse pelo próximo–pa-

rapsiquismo sadio; o binômio parapsiquismo-cosmoética; o binômio prontidão assistencial–am-

paro de função; o binômio estofo energético–eficiência assistencial. 

Interaciologia: a interação assitente-assistido; a interação energia da equipe–holopen-

sene do plantão; a interação energética mútua profissional de enfermagem–paciente; a interação 

amparador-cuidador.  

Crescendologia: o crescendo tensão-cuidado-alívio; o crescendo atenção-detalhismo;  

o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem lúcida; o crescendo autodefesa- 

-acolhimento; o crescendo intencionalidade benévola–amparabilidade–potencialização da assis-

tência.  

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;  

o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio observação-sutileza-assertividade; o trinômio 

empatia-acessibilidade-interassistência; o trinômio desconhecimento paraperceptivo–esponja 

energética–ressaca energética; o trinômio altruísmo–amparo de função–reforço assistencial. 

Polinomiologia: o polinômio planejar-fazer-checar-agir; o polinômio investigar-auscul-

tar-compreender-assistir. 

Antagonismologia: o antagonismo desatenção / sinalética parapsíquica; o antagonismo 

iatrogenia / saúde; o antagonismo cuidar / maltratar; o antagonismo apego / desapego; o anta-

gonismo cuidador profissional / cuidador amador; o antagonismo emocionalismo / lucidez  assis-

tencial. 

Paradoxologia: o paradoxo soma perecível–consciência imperecível; o paradoxo de  

o verdadeiro bom humor não ser necessariamente expresso em gargalhadas; o paradoxo dos me-

dicamentos-venenos; o paradoxo fragilidade do soma–potencialidade da consciência intrafísica; 

o paradoxo do enfermeiro tanatofóbico; o paradoxo de o saldo autevolutivo ser fundamentado no 

saldo evolutivo dos assistidos. 

Politicologia: as políticas da assistência pública; as políticas internacionais da Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS) aplicadas à Enfermagem; a política de doação de sangue, a política 

contra as epidemias; a política de doação de órgãos. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; a lei do maior es-

forço interassistencial; a lei da ação e reação; a lei da empatia; as leis da Bioética. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a conscienci-

ofilia; a conviviofilia; a somatofilia; a energofilia. 

Fobiologia: o combate à hematofobia; a eliminação da bacteriofobia; a extinção da tana-

tofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome de burnout; a eliminação da síndrome do jaleco 

branco. 

Maniologia: o fim da tanatomania; o combate à mania de tomar café nos plantões notur-

nos; a mania de perfeição; a superação da mania de reclamar. 
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Holotecologia: a interassistencioteca; a terapeuticoteca; a comunicoteca; a evolucioteca; 

a recinoteca; a dessomatoteca; a energoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Extrafisicologia; a Autexperimentologia; 

a Proexologia; a Paraprofilaxiologia; a Conviviologia; a Intencionologia; a Parafenomenologia;  

a Cosmoeticologia; a Policarmologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a conscin lúcida; a conscin acolhedora; a conscin en-

ferma; a conscin empática; a conscin menos doente; a equipe de enfermagem; os familiares; a mi-

nipeça do maximecanismo interassistencial; as equipes interassistenciais. 

 

Masculinologia: o enfermeiro; o técnico de enfermagem; o auxiliar de enfermagem;  

o paciente-cuidador; o cuidador profissional multidimensional; o parente cuidador; o visitante;  

o sensitivo; o paciente isolado; o paciente terminal; o assistente; o assistido. 

 

Femininologia: a enfermeira, a técnica de enfermagem; a auxiliar de enfermagem; a pa-

ciente-cuidadora; a cuidadora profissional multidimensional; a parenta cuidadora; a visitante;  

a sensitiva, a paciente isolada, a paciente terminal; a assistente; a assistida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens curator; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens de-

sassediator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enfermagem interassistencial intuitiva = a promotora de intervenções 

assertivas provenientes de orientação e contato não percebido dos amparadores extrafísicos; 

enfermagem interassistencial lúcida = a promotora das intervenções assertivas provenientes do 

contato lúcido com amparadores extrafísicos. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a enfermagem interassistencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01. Acolhimento  hospitalar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03. Assistência  falha:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

04.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Comunicador  intensivista  interassistencial:  Intensivismologia;  Homeostático.  

06.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Intensivista  assistencial  parapsíquico:  Intensivismologia;  Homeostático. 

08.  Interação  cuidador-paciente:  Interassistenciologia;  Neutro. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Orientação  interassistenciológica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Psicologia  Hospitalar:  Assistenciologia;  Neutro. 
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14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Socorrista  multidimensional:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  ENFERMAGEM  INTERASSISTENCIAL  REALIZADA  A  PAR-
TIR  DO  PROFISSIONALISMO  COSMOÉTICO  E  INTERAÇÃO  

LÚCIDA  COM  A  EQUIPEX  CONSTITUI  IMPORTANTE  

FERRAMENTA  PARA  ALCANÇAR  A  MAXIFRATERNIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece ou teve contato direto ou indireto com 

algum enfermeiro interassistencial? Como avalia essa experiência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Souza, Raquel Push; Org.; Manual de Rotinas de Humanização em Medicina Intensiva; 110 p.; 5 partes; 

61 caps.; 91 enus.; 89 fichários; 7 formulários; 29 refs.; 11 anexos; 25 x 18 cm; enc.; 2ª Ed.; Editora Atheneu; São Paulo, 

SP; 2010; páginas 3 a 91. 

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 fo-

tos; 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 Edi-
tares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 99, 100 e 114. 

 

M. A. R. 
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E N F R E N T A M E N T O    E V O L U T I V O  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O enfrentamento evolutivo é a condição ou o estado intraconsciencial da 

conscin intermissivista decidida a encarar os contrafluxos, os acidentes de percurso, os insuces-

sos, as adversidades, os gargalos existenciais decorrentes da decisão magna de assumir a progra-

mação existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo enfrentamento é constituído pelo prefixo do idioma Latim em, 

“em; a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”, e pelo vocábulo do idio-

ma Espanhol, frene, derivado do idioma Latim, frons, “fronte; testa; rosto; semblante; cara”. Apa-

receu no Século XIX. O vocábulo evolutivo deriva do idioma Francês, evolutif, de évolution, e es-

te do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenvolver”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia:  01. Afrontamento evolutivo; afronta evolutiva. 02.  Autorresponsabili-

dade evolutiva. 03.  Confrontamento evolutivo; confronto evolutivo. 04.  Coragem evolutiva. 05.  

Defrontamento evolutivo. 06.  Desafio evolutivo. 07.  Destemor evolutivo. 08.  Determinação 

evolutiva. 09.  Embate evolutivo. 10.  Ousadia evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas enfrentamento evolutivo, enfrentamento evolutivo 

individual e enfrentamento evolutivo conjunto são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia:. 1.  Acovardamento evolutivo. 2.  Desculpa antievolutiva. 3.  Pusilani-

midade evolutiva. 4.  Recuo evolutivo. 5.  Regressão evolutiva. 6.  Retrocesso evolutivo. 

Estrangeirismologia: a high performance evolutiva; o ato de enfrentar o front da bata-

lha existencial; o in primo loco evolutivo; o strong profile; a tomada de decisão on time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às responsabilidades evolutivas intermissivas. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares referentes ao ato de enfrentar situação di-

fícil, relacionadas ao enfrentamento evolutivo: – Arrancar o sutiã e meter os peitos. Botar  

banca. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; o holopensene pes-

soal da proéxis; o holopensene do Curso Intermissivo (CI); os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proe-

xopensenes; a proexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: o enfrentamento evolutivo; o enfrentamento dos desafios proexológicos; a au-

toconsciência quanto ao momento evolutivo; o enfrentamento de trafares e trafais; a potencializa-

ção de trafores; o desencadeamento de crises de crescimento; a priorização de metas autevoluti-

vas; a autossustentabilidade quando se está “sozinho”; o reconhecimento do autoparadever evolu-

tivo; o ato de priorizar o mais importante em cada momento evolutivo; o calculismo cosmoético; 

a reafirmação do propósito autevolutivo nos autenfrentamentos; o contentamento íntimo ao reali-

zar a proéxis, mesmo quando todos estão contra as decisões tomadas; o incômodo causado nos 

compassageiros evolutivos ao assumir a proéxis; a atitude favorável à proéxis; a mudança de ce-

nário proexológico; o ato de fazer acontecer; a evitação da melancolia intrafísica (melin); a poten-

cialização da proéxis pós-superações de gargalos evolutivos; as retribuições proexológicas inarre-

dáveis; a tomada das rédeas da própria autevolução; a estratégia pró-evolutiva antivitimizações, 

ao assumir compromissos firmados durante o CI; o autorreconhecimento das responsabilidades 

interassistenciais; o sobrepairamento nos momentos difíceis; a capacidade de resiliência em supe-

rar crises evolutivas; as metacognições apoiando a resolução de autoconflitos; o fato de a vida in-
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trafísica constituir constante mudança; as experiências pessoais aumentando a autoconfiança; 

o exemplarismo alheio encorajando os autenfrentamentos; o desafio de superar os momentos crí-

ticos em transições evolutivas importantes; a virada de mesa evolutiva; a vontade javalínica na 

determinação de superar obstáculos; as recompensas autevolutivas após o manejo adequado das 

crises existenciais; a renovação de companhias evolutivas ao iniciar nova fase evolutiva; a busca 

de auxílio consciencioterápico em momentos de decisão; o crescimento do saldo positivo na Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático contribuindo para  

a homeostase holossomática em momentos decisivos; a sinalética energética parapsíquica pessoal 

aumentando a autoconfiança nas decisões a serem tomadas; a evitação da melancolia extrafísica 

(melex) ao efetivar a proéxis; o encapsulamento promovido por amparador extrafísico em situa-

ções críticas; o aumento do rapport com os amparadores extrafísicos ampliado através da aceita-

ção de responsabilidades pró-evolutivas; o enfrentamento dos assediadores extrafísicos; a reme-

moração dos compromissos assumidos durante o CI, promovendo o enfrentamento sadio de crises 

existenciais; as experiências pessoais de vidas passadas vindo à tona em momento crítico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sincrônico dos fatos e parafatos; o sinergismo vontade 

inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo dos autesforços evolutivos; o sinergismo 

catalítico evolutivo; o sinergismo das verbações; o sinergismo das decisões cosmoéticas; o siner-

gismo vontade decidida–fluxo do Cosmos. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da autocrítica aplica-

do ao prioritário; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio da prioridade compulsória; o princípio de nada acontecer por acaso; 

o princípio do determinismo evolutivo. 

Codigologia: o código Pessoal de Cosmoética (CPC) apoiando as autodecisões constru-

tivas; o código grupal de Cosmoética (CGC) embasando a convivialidade com o grupo evolutivo; 

o código de prioridades pessoais (CPP); o código do ego (codego). 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria do maximecanismo evolutivo; a teoria da inte-

ligência evolutiva (IE); a teoria da inarredabilidade evolutiva; a teoria da evolução através dos 

autesforços; a teoria da evolução consciencial; a teoria do megafoco. 

Tecnologia: a técnica do conscienciograma; as técnicas conscienciométricas; as técni-

cas da Autoconsciencioterapia; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); as técnicas de auto-

decisão; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica do sobrepairamento analítico. 

Voluntariologia: os voluntários-consciencioterapeutas da Organização Internacional 

de Consciencioterapia (OIC); os voluntários da Associação Internacional de Conscienciometria 

Interassistencial (CONSCIUS); os voluntários do Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da 

grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Co-

légio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da 

Recexologia. 

Efeitologia: o efeito da ação e reação; o efeito halo dos esforços pessoais; o efeito da 

autodeterminação na aceleração evolutiva; os efeitos das decisões na expansão ou restringimen-

to da autonomia evolutiva; os efeitos dos atos na própria consciencialidade; os efeitos multidi-

mensionais dos atos pessoais. 
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Neossinapsologia: as neossinapses advindas do autenfrentamento lúcido; a geração de 

neossinapses através das reciclagens intraconscienciais; a fixação das neossinapses nas recins; 

as neossinapses sobre si mesmo; as neossinapses heurísticas do novo estilo de vida; as neossinap-

ses das neoconquistas evolutivas; as neossinapses surgidas a partir da Higiene Mental. 

Ciclologia: o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo crise-crescimento; o ci-

clo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo decisão-ação; o ciclo crise de crescimento–ajuste da 

bússola consciencial–neopatamar evolutivo; o ciclo das megadecisões evolutivas; o ciclo de rea-

lização vontade-intenção-decisão-determinação. 

Enumerologia: o enfrentamento de si mesmo; o enfrentamento dos autotrafares; o en-

frentamento das autocorrupções; o enfrentamento dos autassédios; o enfrentamento dos autenga-

nos; o enfrentamento dos autopatopensenes; o enfrentamento das autonegligências. 

Binomiologia: o binômio crise de crescimento–recin; o binômio resiliência-circunstân-

cia; o binômio persistência-paciência; o binômio omissões deficitárias–omissões superavitárias; 

o binômio decisão-ação; o binômio perdas–ganhos evolutivos. 

Interaciologia: a interação autoconsciencialidade cosmoética–inteligência evolutiva;  

a interação causa-efeito; a interação dos balanços existenciais periódicos; a interação autodeter-

minação-autodiscernimento; a interação ponteiro consciencial–autodecisão; a interação vonta-

de-ação; a interação ortodecisão reiterada–renovação existencial. 

Crescendologia: o crescendo insatisfação-autorreflexão-autorredefinição; o crescendo 

de estresses sadios impulsionando a autevolução; o crescendo crise existencial–autenfrentamen-

to–autossuperação; o crescendo sobrepairamento-anticonflitividade; o crescendo autorrecicla-

gens-exemplarismo; o crescendo zona de conforto–zona de desconforto; o crescendo recéxis-re-

cin. 

Trinomiologia: o trinômio decisão-posicionamento-mudança; o trinômio aqui-agora- 

-já; o trinômio tentativa-erro-acerto; o trinômio autodiscernimento-autopriorização-automegafo-

co; o trinômio teática-verbação-exemplarismo; o trinômio prioridades de curto prazo–priorida-

des de médio prazo–prioridades de longo prazo; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o tri-

nômio direito-dever-renúncia. 

Polinomiologia: o polinômio pensenizar-idealizar-refletir-agir; o polinômio lucidez-ra-

cionalidade-lógica-coerência; o polinômio vontade firme–intenção cosmoética–coragem evoluti-

va–paciência interconsciencial; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; 

o polinômio vontade-intenção-autorganização-persistência; o polinômio intenção-priorização- 

-verbação-acerto; o polinômio vontade-decisão-ação-sustentação. 

Antagonismologia: o antagonismo teimosia / enfrentamento; o antagonismo vontade 

/ inércia; o antagonismo imprevisibilidade / previsibilidade; o antagonismo ação sábia / reação 

impulsiva; o antagonismo autonomia consciencial / interprisão grupocármica; o antagonismo li-

vre arbítrio / determinismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão; o pa-

radoxo da adversidade enquanto aporte existencial; o paradoxo ganho secundário–perda evolu-

tiva; o paradoxo de o maior desafio ser o enfrentamento íntimo da autoconsciencialidade; o pa-

radoxo da dificuldade transformada em impulso evolutivo. 

Politicologia: a autocracia; a coerenciocracia; a conscienciocracia; a decidocracia;  

a evoluciocracia; a lucidocracia; a proexocracia. 

Legislogia: as leis da proéxis; a lei do maior esforço proexológico; a lei da obsolescên-

cia; a lei do retorno; as leis do fluxo cósmico; a lei do movimento ininterrupto; a lei da imperma-

nência. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a desafiofilia; a decidofilia; a definofilia; 

a evoluciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a coerenciofobia; a neofobia; a proexofobia; a recexofobia; a reciclofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossubestimação; a síndrome da autovitimização;  

a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da me-

diocrização; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do ostracismo. 
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Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a inter-

missioteca; a maturoteca; a psicoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autocoerenciologia; a Autodecidologia; a Auto-

priorologia; a Contrafluxologia; a Etologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Recexologia; 

a Vivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; o inversor existencial; o reciclante. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;  

o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor cons-

ciente; 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 atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a tertuliana; a teleterturliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapi-

ens exemplologus; o Homo sapiens pertinens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens pro-

exologus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enfrentamento evolutivo individual = o ato de encarar as próprias crises 

de crescimento geradas nas pesquisas holobiográficas, seriexológicas, indicando a direção da au-

toproéxis; enfrentamento evolutivo conjunto = o ato de lidar com as crises de crescimento do(a) 

parceiro(a) da dupla evolutiva, alavancando a proéxis de ambos. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Proexologia; a cultura das auto-

priorizações evolutivas; a cultura da recéxis; a cultura da recin; a cultura da inteligência evoluti-

va; a cultura da Reeducaciologia Evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o enfrentamento evolutivo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Binômio  resiliência-exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Contragolpe  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 
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04.  Crise  pessoal:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Desestagnação  do  intermissivista:  Autopriorologia;  Homeostático. 

07.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

08.  Estratégia  de  enfrentamento:  Etologia;  Neutro. 

09.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Pertinência  evolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

12.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro.  

14.  Transição  evolutiva:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Zona  de  desconforto:  Autocoerenciologia;  Neutro. 

 

O  ENFRENTAMENTO  EVOLUTIVO  DE  CONTRAFLUXOS  

PROEXOLÓGICOS,  EM  FASES  EXISTENCIAIS  CRÍTICAS,  
PROMOVE  A  SUPERAÇÃO  DE  GARGALOS  INTRAFÍSICOS   

E  A  CONQUISTA  DE  NOVOS  PATAMARES  COSMOÉTICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experienciou fases existenciais críticas? Qual 

o saldo evolutivo obtido com o enfrentamento de fases difíceis, decisivas para a realização da 

proéxis? 

 

G. C. 
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E N G A N O    P A R A P S Í Q U I C O  
( A U T E N G A N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O engano parapsíquico é a qualidade, estado, reação, distorção, falha, con-

tradição ou interpretação errada da pessoa, homem ou mulher, parapsiquicamente inexperiente, ao 

julgar ingênua ou desavisadamente alguma categoria de parafenômenos ou parafatos de bases pa-

raperceptivas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo enganar deriva do idioma Latim Vulgar, ingannare, “escarnecer; 

zombar; ludibriar”, de gannire, “latir; ganir (o cão); regougar (a raposa); chilrear (o pássaro); gor-

jear (as aves); murmurar; lamentar; grunhir”. As palavras enganar e engano surgiram no Século 

XIII. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para 

além de”. O vocábulo psíquico procede também do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio 

de vida e sede de desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Engano por inexperiência. 02.  Engano inconsciente. 03.  Engano 

da imaturidade. 04.  Engano da ingenuidade. 05.  Engano por imperícia. 06.  Equívoco parapsí-

quico. 07.  Erro parapsíquico. 08.  Falsa interpretação parapsíquica. 09.  Interpretação parapsíqui-

ca errada. 10.  Análise parapsíquica errônea. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo engano: en-

gana-bobo; enganadiça; enganadiço; enganada; enganado; enganador; enganadora; enganar; 

engana-tico; engana-tico-tico; engana-tolo; engana-vista; enganosa; enganoso. 

Neologia. As 3 expressões compostas engano parapsíquico, engano parapsíquico indivi-

dual e engano parapsíquico grupal são neologismos técnicos da Autenganologia. 

Antonimologia: 1.  Acerto parapsíquico. 2.  Correção parapsíquica. 3.  Interpretação pa-

rapsíquica correta. 4.  Análise parapsíquica racional. 

Estrangeirismologia: o nonsense parapsíquico; os experimenter effects; o blackout da 

razão. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Hermenêutica Parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade. 

 

Fatologia: os erros sectários; os autembustes; a vivência, sem querer, de factoides; a fa-

lha de observação; a autodesinformação; a imaturidade consciencial; o subcérebro abdominal; os 

erros das sacralizações; a pertinácia nos equívocos; a incoerência na maturidade; as incongru-

ências. 

 

Parafatologia: o engano parapsíquico; o antiparapsiquismo; a ausência da parabússola 

consciencial do parapsiquismo; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a ignorância quanto à sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ausência do juízo parapsí-

quico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a falta do princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: as teorias e as práticas dos parafenômenos. 

Tecnologia: a sabedoria da técnica do detalhismo aplicada ao parapsiquismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons. 

Efeitologia: o efeito danoso das interpretações errôneas dos parafenômenos. 

Enumerologia: o ato de laborar em erro; o ato de morder a isca; o ato de comer mosca; 

o ato de engolir a pílula; o ato de pisar na bola; o ato de dormir de touca; o ato de ser trouxa. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Crescendologia: o crescendo espúrio das interpretações fenomênicas errôneas. 

Trinomiologia: o trinômio inexperiência-irracionalidade-erro. 

Antagonismologia: o antagonismo análise correta / análise errônea. 

Politicologia: a vulgocracia; a bobocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço hermenêutico parapsíquico. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a megalomania mística. 

Mitologia: os mitos místicos milenares (aliteração). 

Holotecologia: a parapsicoteca; a absurdoteca; a problematicoteca; a nosoteca; a meto-

doteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a pseudoteca. 

Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Errologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Pa-

rapercepciologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Mentalsomatologia; a Energossomatolo-

gia; a Heterassediologia; a Tenepessologia. 

 

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 interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação; o autenganado. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a autenganada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens frustratus; o Homo sa-

piens inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens omissus; 

o Homo sapiens deficiens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: engano parapsíquico individual = o cometido no âmbito das experiências 

mentais, imaginativas, sem serem projeções conscienciais mentaissomáticas; engano parapsíquico 

grupal = o cometido no âmbito das pseudopsicografias tornadas públicas. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autenganologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

8 tipos de enganos, equívocos ou erros mais comuns de interpretação no universo da Parapercep-

ciologia: 

1.  Energossomatologia: o erro de avaliação e abordagem das energias do cordão de 

prata, ou do energossoma, como se fossem algum assediador extrafísico puxando o psicossoma da 

conscin projetada para a interiorização forçada no soma. 

2.  Heterassediologia: o erro crasso de interpretação ao receber a consciex assediadora – 

íncubo ou súcubo – como se fosse amparadora durante o congressus subtilis. 

3.  Imagisticologia: o equívoco da conscin incauta cogitar de experiências imaginadas – 

Imagística – como se fossem autorretrocognições de vidas humanas prévias. 

4.  Mentalsomatologia: o ato infantil de imaginar experiência meramente mental no 

lugar da grande projeção direta da consciência por meio do mentalsoma isolado. 

5.  Projeciologia: a interpretação errônea – Anti-hermenêutica – dos sonhos de voo, de 

flutuação e de giro – onirismo – como se fossem projeções conscienciais humanas. 

6.  Psicofonologia: o erro do recebimento da comunicação espúria de consciex assedia-

dora, ou guia amaurótico, no lugar da consciex amparadora. 

7.  Psicografologia: o recebimento equivocado, contínuo, de pseudomensagens psico-

grafadas da consciência já ressomada, há muito tempo, como se ainda fosse consciex. 

8.  Tenepessologia: o equívoco da inexperiência da conscin julgando estar praticando  

a tenepes quando todas as experiências são simplesmente anímicas, ou promovidas por si mesma 

sem a colaboração do amparador extrafísico de função. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o engano parapsíquico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

02.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

03.  Erro  digno:  Errologia;  Nosográfico. 

04.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

05.  Fato  contrário:  Fatuística;  Neutro. 

06.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Pseudoerro:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 

10.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

OS  ENGANOS  PARAPSÍQUICOS  APRESENTAM  ALTO  PER- 
CENTUAL  DE  INCIDÊNCIA  NO  UNIVERSO  DA  PARAPER-

CEPCIOLOGIA  POR  TODA  PARTE,  EXIGINDO  MAIS  ATEN- 
ÇÃO  E  RACIONALIDADE  NAS  ABORDAGENS  TÉCNICAS. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

9685 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou os enganos parapsíquicos pessoais? 

Quais conclusões chegou a respeito? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.254 

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.; 10a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009 (Edições em Português, Espanhol  

e Inglês); páginas 268 e 515. 
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E N G A V E T A M E N T O    D E    NE O I D E I A S  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O engavetagamento de neoideias é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, iniciar o movimento da gestação consciencial (gescon), contudo sem terminá-la ou colo-

cá-la em prática, sabotando projetos e ideias criativas auxiliadoras da alavancagem proexológica 

pessoal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo gaveta deriva do idioma Provençal gaveda, e este do idioma Latim, 

gabata, “tigela”. O elemento de composição neo procede do idioma Grego, néos, “novo”. Apare-

ceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra ideia vem do idio-

ma Latim, idea, “forma original; imagem; noção”, e esta do idioma Grego, idéa, “aspecto exteri-

or; aparência; forma; maneira de ser”. Surgiu no Século XVI. 

 Sinonimologia: 1.  Engavetamento de verpons. 2.  Abandono das neoideias. 3.  Arqui-

vamento das autopesquisas. 4.  Bloqueamento de neoideias. 5.  Retenção da produção mentalso-

mática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo engavetar: 

desengavetada; desengavetado; desengavetador; desengavetadora; desengavetamento; desenga-

vetar; desengavetável; engavetada; engavetado; engavetador; engavetadora; engavetamento; 

maxiengavetamento; miniengavetamento. 

Neologia. As 3 expressões compostas engavetamento de neoideias, miniengavetamento 

de neoideias e maxiengavetamento de neoideias são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Desarquivamento das autopesquisas. 2.  Desengavetamento de neoi-

deias. 3.  Desbloqueamento de neoideias. 4.  Exposição das gescons. 5.  Continuísmo na produção 

mentalsomática. 6.  Divulgação dos registros pesquisísticos. 7.  Conclusão da obra gesconológica. 

 Estrangeirismologia: o laying aside a gescon; o writer's block; o putting off os projetos 

evolutivos; o lacking priorities existenciais; os loose ends proexológicos; o cutting short as neoi-

deias; a consciência weak-willed; o postponement assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao continuísmo gesconográfico. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Neoidei-

as: impulsão evolutiva. Neoideias: despertadores discernimentológico. Neoideias: catalisador 

proexológico. Estagnação, não. difusão. Engavetamento impede conhecimento. Amadureçamos 

pela autografopensenidade. Neoideias propulsionam neorreciclagens. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; o holopenesene pes-

soal de fuga à responsabilidade gesconográfica; o holopensene pessoal da autossabotagem; a es-

tagnação pensênica; os ociopensenes; a ociopensenidade; a carência de ortopensenes; a ausência 

de ortopensenidade. 

 

Fatologia: o engavetameto de neoideias; as posturas imaturas perante os entraves gesco-

nográficos; a fácil desistência diante dos bloqueios criativos; o almoxarifado de gescons inacaba-

das; o medo íntimo do julgamento alheio; as inseguranças pessoais; o perfeccionismo atravanca-

dor; as autocorrupções escravizadoras; as vitimizações justificadoras; o comodismo mesológico;  

a preguiça mentalsomática; a desorganização intrafísica; os apriorismos existenciais; a falta de 

motivação própria; a ansiedade exacerbada; a falta de foco; a ausência de persistência; a carência 

de metas; a inexistência de realização gesconográfica com satisfação; o desconhecimento das pró-

prias capacidades e / ou limites na escrita; a desmotivação perante o continuísmo gesconológico; 
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a autossabotagem proexológica; a interferência negativa exercida pela Mesologia reprimindo ex-

posição de neoideias; o gargalo evolutivo interferindo no resgate extrafísico e intrafísico a mem-

bros do grupocarma; o engessamento perante o esclarecimento assistencial policármico; a autode-

cidibilidade voliciolínica aplicada ao completismo gesconográfico. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassé-

dio; o heterassédio interconsciencial; as automimeses multiexistenciais dispensáveis; o desblo-

queio dos chacras encefálicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo organização intraconsciencial–organização extraconsci-

encial (ambiente físico); o sinergismo descaso proexológico–melin. 

Principiologia: o princípio autocorruptor “qualquer dia termino”; a aplicação racional 

do princípio da autodisciplina na reeducação da escrita. 

Codigologia: a inclusão no código pessoal de Cosmoética (CPC) de cláusula vinculada  

à priorização da escrita. 

Teoriologia: a teoria da autorganização pensênica; a teoria da priorização de tarefas; 

a teoria da vontade aplicada à elaboração da gescon; a teoria da reeducação consciencial;  

a teoria da otimização do tempo; a teoria da otimização dos recursos conscienciais; a teoria do 

autesforço evolutivo. 

Tecnologia: a técnica da autorganização; a técnica do trinômio automotivação-traba-

lho-lazer; a técnica do autodesassédio; a técnica do autenfrentemento positivo. 

Voluntariologia: o apriorismo do voluntário quanto à gescon pessoal; o talento desper-

diçado do voluntário intermissivista incompletista. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Au-

topesquisologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia;  

o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invi-

sível da Evoluciologia. 

Efeitologia: a melin na condição de efeito autassediante do acervo gesconológico in-

completo; o efeito do autodesassédio na manutenção da linearidade pensênica. 

Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de 

neossinapses; as neossinapses necessárias para a erradicação da dispersão contumaz. 

Ciclologia: o ciclo do pecadilho mental alimentador do auto e heterassédio; o ciclo au-

todepreciação–autoinsegurança–fuga do prioritário. 

Enumerologia: a banalização proexológica; a estratégia de desculpas; o subterfúgio da 

vitimização; a procrastinação gesconológica; a dispersão mental; o apriorismo organizacional;  

o escapismo evolutivo. 

Binomiologia: o binômio autocorrupção-procrastinação; a falta do binômio organiza-

ção-priorização; o binômio ideias brilhantes–resultados pífios; o binômio conscin hiperativa– 

–conscin proativa; a superação do binômio desconcentração cognitiva–dispersão evolutiva; o bi-

nômio autocoerência-continuísmo. 

Interaciologia: a interação dos holopensenes; a interação nosográfica dispersão-pro-

crastinação. 

Crescendologia: o crescendo protelatório outra hora–outro dia–outro mês–outro ano. 

Trinomiologia: o egoísmo demonstrado na ausência do trinômio divulgação-transmis-

são-propagação das autogescons. 

Polinomiologia: o ato de despriorizar o polinômio proéxis–gescon–tares–assistência po-

licármica. 
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Antagonismologia: o antagonismo continuísmo / desistência; o antagonismo bem-estar 

/ melin; o antagonismo desviacionismo / compléxis; o antagonismo consciência produtiva / cons-

ciência dispersiva; o antagonismos iniciativa / acabativa. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista planejar a difusão das neoideias, mas 

reter a gescon pessoal na gaveta. 

Politicologia: a proexocracia; a autopesquisocracia; a discernimentocracia; a lucidocra-

cia; a recexocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo. 

Filiologia: a procrastinofilia; a despriorofilia; a desperdiciofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a recexofobia; a disciplinofobia; a autopesquisofobia; a ati-

quifobia; a grafofobia; a hodofobia; a ideofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da insegurança; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do perfeccionismo; a síndro-

me da procrastinação; a síndrome da pressa; a síndrome da robotização consciencial. 

Maniologia: a fracassomania; a mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento 

das necessidades evolutivas. 

Mitologia: o mito de a boa vontade e boa intenção ser suficiente; o mito de a agenda 

cheia significar manutenção do foco evolutivo; o mito de não ser talhado para a produção gesco-

nológica. 

Holotecologia: a prioroteca; a atencioteca; a terapeutoteca; a analiticoteca; a comunico-

teca; a culturoteca; a coerencioteca; a autocriticoteca; a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Antievoluciologia; a Pscicossomatologia; a Au-

topesquisologia; a Reeducaciologia; a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Desassediologia; 

a Lucidologia; a Mentalsomatologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin dispersiva; a conscin sem motivação; a conscin sem continuísmo; 

a conscin sem megafoco; a conscin refém do perfeccionismo; a vítima da automimese; a conscin 

engolida pela mesologia; a conscin multívola; a conscin não completista; a conscin egoica. 

 

Masculinologia: o engavetador; o desistente; o autoindulgente; o procrastinador; o me-

droso; o indeciso; o ansioso; o perfeccionista; o hiperativo; o desorganizado; o egoísta; o antepas-

sado de si mesmo; o minidissidente ideológico; o retomador de tarefas; o readaptado; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o reeducador; o tenepessista; o projetor consciente; o escritor; 

o intelectual; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo; o verbetógrafo; o conviviólogo; o para-

percepciologista; o tertuliano; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o pré-serenão vulgar; 

o desbravador; o homem de ação. 

 

Femininologia: a engavetadora; a desistente; a autoindulgente; a procrastinadora; a me-

drosa; a indecisa; a ansiosa; a perfeccionista; a hiperativa; a desorganizada; a egoísta; a antepassa-

da de si mesma; a minidissidente ideológica; a retomadora de tarefas; a readaptada; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a reeducadora; a tenepessista; a projetora consciente; a escri-

tora; a intelectual; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga; a verbetógrafa; a convivióloga;  

a parapercepciologista; a tertuliana; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a pré-serenona 

vulgar; a desbravadora; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapi-

ens acriticus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens incommunicabilis; o Homo sapi-

ens displicens; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens re-

cyclans. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniengavetamento de neoideias = o abandono do artigo consciencioló-

gico na metade da gescon; maxiengavetamento de neoideias = o abandono de livro consciencioló-

gico após 80 páginas escritas. 

 

Culturologia: a substituição da cultura do “deixa para depois” pela cultura do aqui- 

-agora-já; as mimeses culturais; o conformismo cultural. 

 

Taxologia. Segundo a Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 categorias de 

engavetamentos antievolutivos básicos: 

1.  Engavetamento de artigo: a autopesquisa sobre tema específico engavetada; a auto-

desmotivação para a escrita de artigos conscienciológicos. 

2.  Engavetamento de verbete: o ato de interromper a escrita verbetográfica; a sabota-

gem do processo verbetográfico; a desistência de contribuir para a Enciclopédia da Consciencio-

logia. 

3.  Engavetamento de curso: a aula de Conscienciologia preparada e não ministrada;  

a fuga do enfrentamento de ministrar cursos na Comunidade Conscienciológica Cosmoética In-

ternacional (CCCI); o escapismo do seminário de pesquisas conscienciológico. 

4.  Engavetamento de livro: as pesquisas preparatórias para o desenvolvimento da ges-

con guardadas na gaveta; a procrastinação da escrita do livro profilático. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o engavetamento de neoideias, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

02.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

07.  Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

08.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

09.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

11.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

12.  Dispersão  intelectual:  Dispersologia;  Nosográfico. 

13.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  do  autodesperdício:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Síndrome  da  dispersão  consciencial:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

 

O  ENGAVETAMENTO  DE  NEOIDEIAS  DEMONSTRA  INSE-
GURANÇA  INTELECTUAL  DA  CONSCIN,  GERA  A  CRIAÇÃO  

DE  ALMOXARIFADOS  GESCONOGRÁFICOS   ESTAGNADOS  

E  FOMENTA  O  INCOMPLETISMO  AUTOPROEXOLÓGICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda engaveta as neoideias pessoais? Ou as ex-

põe com o intuito de promover a recin, a interassistência e o completismo proexológico? 
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E N R I Q U E C I M E N T O    P A R A G E N É T I C O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O enriquecimento paragenético é o incremento do patrimônio consciencial, 

a partir do conhecimento, experiências e aptidões pessoais adquiridos ao longo dos ciclos multi-

existenciais, em bases evolutivas e cosmoéticas, passível de neutralizar a influência limitante da 

Genética e da Mesologia sobre a manifestação dos atributos amadurecidos da conscin. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro prefixo en procede do idioma Grego, en, “posição interior; mo-

vimento para dentro”. A palavra rico vem do idioma Gótico, reiks, “poderoso; possuidor de mui-

tos bens ou coisas de valor; que tem riquezas”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento deriva do 

Latim, mentum, “ação ou resultado da ação expressa pelo verbo”. O segundo prefixo para deriva 

do idioma Grego, pará, “para além de”. O termo genético provém do idioma Grego, genetikós, 

“que gera; que produz; relativo às forças produtoras”, de génesis, “fonte; origem; início”. Surgiu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Acumulação paragenética equilibrada. 2.  Melhoramento da autobaga-

gem paragenética. 3.  Qualificação paragenética. 4.  Enriquecimento patrimonial da consciência. 

Neologia. As 3 expressões compostas enriquecimento paragenético, enriquecimento pa-

ragenético evoluciológico e enriquecimento paragenético serenológico são neologismos técnicos 

da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Acumulação paragenética destrambelhada. 2.  Estigmatização para-

genética. 3.  Cumulação paragenética baratrosférica. 4.  Paragenética fissurada. 5.  Paragenética 

trafarista. 6.  Mutação psicossomática patológica. 

Estrangeirismologia: o improvement paragenético; o upgrade evoluciológico; o back-

ground holobiográfico; o curriculum vitae consciencial magnum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao nível do patrimônio consciencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Paragenética: au-

to-herança multiexistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; o holopen-

sene da reciclagem intraconsciencial; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os superpensenes;  

a superpensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; 

os patopensenes; a patopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os taquipensenes; a ta-

quipensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a expansão do holopensene do Univer-

salismo. 

 

Fatologia: a constituição e desenvolvimento da personalidade humana; a influência do 

local de ressoma sobre a conscin; a existência de lugares onde os costumes e as tradições se repe-

tem há milênios; a identidade humana biográfica resultante dos condicionamentos socioculturais 

da consciência, ao longo da vida intrafísica; a Ecologia na condição de Ciência das relações entre 

o ambiente e os seres vivos; a Genética fornecendo a “receita básica” da vida biológica; o gene 

como sendo a unidade fundamental da Genética; as combinações dos genes caracterizando os in-

divíduos; as moléstias derivadas da hereditariedade; as patologias congênitas; a prevenção de do-

enças e a terapêutica a partir da Engenharia Genética; a herança gênica parental de cada ser intra-

físico; o fato de a programação genética ser tão mais incisiva quanto mais simples é a forma de 

vida; a realidade de a Genética influenciar menos o desenvolvimento de idiosincrasias à medida 
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da evolução consciencial; o fato de a conscin sem identidade equilibrada (autoconsciencialidade) 

poder encontrar limitações e dificuldades no estabelecimento de relações com pessoas de identi-

dades diferentes (interconsciencialidade); a ausência de inteligência evolutiva (IE) da massa hu-

mana impensante; a conscin desatualizada, incoerente diante do momento evolutivo pessoal;  

a rendição à zona de conforto, ao tradicionalismo e ao conservadorismo; a indiferença humana 

quanto ao fluxo evolutivo do Cosmos; a carência de renovação e a vivência da mesméxis a cada 

dia; o paradigma fisicalista-materialista-reducionista-mecanicista; a falta de abertismo da Ciência 

oficial, incapaz de abranger o estudo e a pesquisa da Paragenética; o fato de as variáveis cons-

cienciológicas ainda serem negadas e desconsideradas pela própria limitação paradigmática nos 

meios acadêmicos; a necessária busca pelo autoconhecimento relativo aos fatores interventores no 

modo de ser pessoal; o desenvolvimento de estratégias de melhoramento visando à autocoerência 

evolutiva; a ocorrência desigual do fenômeno da Era da Aceleração da História Humana no Glo-

bo Terrestre. 

 

Parafatologia: o enriquecimento paragenético; a identidade consciencial holobiográfica, 

construída ao longo da seriéxis; a base da personalidade humana atual, formada a partir das expe-

riências das vidas anteriores; a autoconsistência maturológica da acumulação das experiências 

evolutivas lúcidas; o autorrevezamento multiexistencial sadio; a autoconsistência paragenética 

observada na convivialidade evolutiva da família consciencial; as afinidades interconscienciais de 

origem pluriexistencial; as predisposições holocármicas da consciência; a atualização holobiográ-

fica e multiexistencial da consciência lúcida no período extrafísico prévio à ressoma; as planifica-

ções do maximecanismo evolutivo direcionando a próxima ressoma e a proéxis da consciência, de 

acordo com as necessidades evolutivas pessoais; o burilamento da paragenética propiciado pelo 

macrossoma, a menor ou a maior; a bagagem evolutiva “pobre” da consciência sem a vivência do 

Universalismo; a Paragenética carreando, vida após vida, toda gama de manifestações sadias  

e doentias da consciência; o resíduo energossomático de ressoma anterior interferindo na mani-

festação da conscin no atual soma; a Paragenética patológica, paroxística, das consréus ressoma-

das e transmigradas; a convalescença paragenética; as doenças holocármicas; o sintoma de ori-

gem multiexistencial; a autovivência precoce do estado vibracional (EV) profilático; a sinálética 

energética e parapsíquica de base multiexistencial; a pré-existência da Genética Extrafísica ou Pa-

ragenética atuando na dinamização da constituição genética herdada; a Paragenética influencian-

do as diversas combinações e organizações possíveis da Genética; os paragenes; o parafato de 

quanto mais enriquecida a paragenética maior a influência sobre a programação genética e sobre  

a personalidade humana; o paracérebro sendo responsável pela codificação paragenética ao modo 

de princípio organizador do holossoma; o Cosmos multidimensional sendo o meio onde a consci-

ência evolui e amadurece. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação-autevolução; o sinergismo autexem-

plarismo cosmoético–autossuficiência evolutiva; o sinergismo autocrítica mentalsomática–buri-

lamento paragenético; o sinergismo autocognição–interação sadia; o sinergismo Interaciologia 

interconsciencial–aprendizagem conviviológica–evolução consciencial; o sinergismo Universa-

lismo–Estado Mundial. 

Principiologia: o princípio da identidade consciencial; o princípio da mutabilidade;  

o princípio da atualidade; o princípio da anulação da automimeticidade dispensável; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da oportunidade evolutiva; o princípio da seriexiali-

dade evolutiva; o princípio do Universalismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) refletindo a Paragenética antiga;  

o código genético instruindo a produção de variações biológicas individuais dentro da mesma 

espécie. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria dos múltiplos egos; a teoria das últimas con-

sequências cosmoéticas; a teoria do aprendizado evolutivo; a teoria do paraconhecimento; a teo-
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ria da homeostase consciencial; o paradigma consciencial enquanto teoria-líder da Consciencio-

logia. 

Tecnologia: a técnica do autenfrentamento; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as 

técnicas autoconscienciométricas de avaliação do nível evolutivo pessoal; a técnica do continu-

ísmo consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Evoluci-

ologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia. 

Efeitologia: os efeitos catárticos das autorreciclagens; o efeito do incremento da inteli-

gência evolutiva (IE); os efeitos dos atos cosmoéticos em série; os efeitos cosmovisiológicos do 

irrompimento paracerebral. 

Neossinapsologia: a manifestação das paraneossinapses magnas; as parassinapses dos 

paracons. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo 

conscienciocêntrico autentendimento-interassistência; os ciclos alternantes vidas intrafísicas–pe-

ríodos intermissivos; o ciclo vivência-experimento-autoconhecimento-cosmovisão. 

Enumerologia: a mutação evolutiva; a autossuperação evolutiva; a dinâmica evolutiva; 

a qualificação evolutiva; a madureza evolutiva; a extensão evolutiva; a cosmificação evolutiva. 

Binomiologia: o binômio autotaquirritmia-Paragenética; o binômio cérebro-paracére-

bro; o binômio estimulação-predisposição; o binômio apego-desapego; o binômio vanguarda 

evolutiva–abertura de caminhos. 

Interaciologia: a interação paracérebro-Paragenética-holomemória; a interação Curso 

Intermissivo–proéxis; a interação Paragenética–ideias inatas; a interação Paragenética–maturi-

dade precoce; a interação Paragenética-macrossoma; a interação Paragenética-genialidade;  

a interação Paragenética-temperamento; a interação Paragenética-Cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo passado-presente-futuro; o crescendo evolutivo do autor-

revezamento multiexistencial; o crescendo integração mundial–integração cósmica. 

Trinomiologia: o trinômio Genética-Paragenética-Mesologia; o trinômio crise-supera-

ção-evolução; o trinômio hipótese-ponderação-cientificidade; o trinômio experiências intrafísi-

cas–experiências projetivas–experiências intermissivas; o trinômio evolutivo prioritário fixação 

de trafores–extinção de trafares–aquisição de trafais. 

Polinomiologia: o polinômio erros-enganos-omissões-retificações-acertos. 

Antagonismologia: o antagonismo convalescença paragenética / convalescença inter-

missiva; o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo neoposturas / retroposturas;  

o antagonismo autenfrentamento / fuga; o antagonismo novas oportunidades / velhos interesses. 

Paradoxologia: o paradoxo cosmovisiológico do especialismo com generalismo; o pa-

radoxo de o desenvolvimento da Paragenética ser resultante das experiências em várias Genéti-

cas e Mesologias intrafísicas; o paradoxo da fixação psicofisiológica na vida humana com aute-

volução consciencial contínua. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a recexocracia; a proexocracia;  

a assistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Genética; as leis da Mesologia 

intrafísica; as paraleis da Paragenética; a Paralegislogia. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a coerenciofilia; a decidofilia; a autopesquisofilia; 

a reciclofilia; a lucidofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a decidofobia; a autocogniciofobia; a voliciofobia; 

a criticofobia; a futurofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

da dispersão consciencial; a síndrome da borboleta; a síndrome do avestruzismo; a síndrome do 

ostracismo; a síndrome de Swedenborg; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 
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Maniologia: a antiquomania; a monomania; a nostomania; a fracassomania; a abuloma-

nia; a religiomania; a aprioromania. 

Mitologia: o mito das conquistas autevolutivas sem esforço pessoal. 

Holotecologia: a parageneticoteca; a evolucioteca; a apriorismoteca; a interassistencio-

teca; a recexoteca; a despertoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Parageneticologia; a Seriexologia; a Holo-

mnemonicologia; a Geneticologia; a Ecologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia;  

a Conscienciometrologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin aberta; a conscin lúcida; a conscin decidofílica; a conscin neofíli-

ca; a personalidade forte; a conscin apriorística; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin 

enciclopedista. 

 

Masculinologia: o cientista eletronótico; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; 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 intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o evoluciólogo; o Sere-

não; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a cientista eletronótica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; 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 intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; 

 a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a evolucióloga; a Se-

renona; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enriquecimento paragenético evoluciológico = o vivenciado pelo evolu-

ciólogo; enriquecimento paranegético serenológico = o vivenciado pelo Serenão. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da evolução lúcida. 

 

Assertivologia. Pela ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

11 assertivas quanto ao enriquecimento da Paragenética ao longo dos ciclos multiexistenciais: 

01.  Assimilação. A Paragenética é acrescida à medida da assimilação das experiências 

inerentes à interação da Genética do atual corpo biológico com a Mesologia intrafísica. 

02.  Cosmoética. A maturidade teática do autodiscernimento cosmoético é a essência do 

enriquecimento paragenético e das derivações evolutivas, sadias, daí decorrentes. 
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03.  Egos. A consciência possui múltiplos egos ou facetas de personalidade (consciência 

poliédrica) estruturados ao longo das existências físicas anteriores e integrados à Paragenética,  

a partir das vivências e vínculos interconscienciais multimilenares. 

04.  Fixador. A Paragenética, a partir do paracérebro, reflete e fixa ao longo da evolu-

ção, as vivências da consciência eterna, no holossoma ou veículos de manifestação. 

05.  Herança. A maior herança recebida pela conscin ao ressomar é aquela herdada de si 

mesma, pela Paragenética. 

06.  Holomemória. A bagagem de experiências multiexistenciais, carreada pela Parage-

nética, é registrada na holomemória da consciência. 

07.  Influência. A ação da Paragenética sobre o corpo biológico, podendo suplantar in-

clusive a genética nova, é tanto mais evidente quanto mais a consciência avança na escala 

evolutiva. 

08.  Paramesologia. A qualidade das experiências extrafísicas ou paramesológicas,  

a exemplo do ocorrido durante as projeções da consciência e nas vivências intermissivas, também 

é fator determinante no desenvolvimento da Paragenética. 

09.  Posse. Pelo enriquecimento paragenético, a consciência toma posse de si mesma, 

neutralizando e superando antigas automimeses existenciais, as quais a mantinham antepassada 

de si mesma. 

10.  Serenão. Exemplo-modelo de maturidade consciencial (holomaturidade), o Homo 

sapiens serenissimus domina as leis da Genética e da Mesologia, a partir da Paragenética 

enriquecida, vivendo as últimas vidas nesta dimensão física, dentro do ciclo evolutivo pessoal. 

11.  Vírus. Exemplo-modelo de imaturidade consciencial, o vírus e os princípios consci-

enciais primevos possuem paragenética extremamente simples e esboçante. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o enriquecimento paragenético, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Atualização  evolutiva:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

04.  Auto-herança  parapsíquica:  Seriexologia;  Homeostático. 

05.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

06.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

07.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

08.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Cultura  conscienciocêntrica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Diletantismo  antievolutivo:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

12.  Gap  teático:  Incoerenciologia;  Nosográfico. 

13.  Irrompimento  do  paracérebro:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

14.  Paragenética  retrossomática:  Holobiografologia;  Neutro. 

15.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

 

O  APRENDIZADO  COSMOÉTICO,  FRUTO  DA  AUTEXPERI-
MENTAÇÃO  SERIEXOLÓGICA,  ENRIQUECE  A  PARAGENÉTI-
CA  A  PARTIR  DO  ESTÍMULO  PARACEREBRAL  ORGANIZA-
DOR,  SUSTENTADOR  E  CODIFICADOR  DO  HOLOSSOMA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o nível de enriquecimento paragené-

tico pessoal? Quais resultados práticos alcançou a partir dessa análise? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexan-

der 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 153. 

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 mi- 
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-

fias; 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 
202, 203, 234, 327, 543, 904, 953, 956, 968 e 978. 
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Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 75, 86, 94, 

95, 99, 184, 190, 191, 196, 202, 208 a 210, 213, 263, 416, 417, 447, 526, 683, 948, 957, 1.001, 1.074 e 1.096. 
4.  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; 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 292 e 817. 

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; páginas 590 e 754. 

 

S. F. D. 
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E N S A I O    D E S S O M Á T I C O    P R O J E T I V O  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ensaio dessomático projetivo é o exercício, treino ou experiência da 

conscin lúcida, homem ou mulher, de vivenciar momentos nos quais se encontra projetada do cor-

po humano, em outras dimensões, obtendo melhor entendimento e preparando-se para a própria 

dessoma nesta vida atual. 

Tematologia. Tema cental neutro. 

Etimologia. O vocábulo ensaio procede do idioma Latim Tardio, exagium, “ato de pesar, 

ponderar, avaliar”. Surgiu no Século XIII. O termo descartar é composta pela proposição des, do 

idioma Latim, de, “cima de; fora de; procedente de; sobre; no alto de; debaixo de; do meio de;  

à custa de; feito 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; regis-

tro público; documentos escritos”. Apareceu no Século XVI. A palavra somático provém do idio-

ma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu 

no Século XIX. O vocábulo projetivo deriva do idioma Francês, projectif, de project(ion), “proje-

ção”, e este do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alon-

gar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projecere, “lançar 

para diante”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Experimento projetivo da dessoma. 2.  Ensaio de estar consciex sen-

do conscin. 3.  Ensaio da morte pela projeção lúcida. 4.  Experimento da dessoma pela projetabili-

dade. 5.  Aprendizado projetivo da dessoma. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo ensaio: en-

saiada; ensaiado; ensaiador; ensaiamento; ensaiando; ensaiante; ensaiar; ensaísmo; ensaísta. 

Neologia. As 3 expressões compostas ensaio dessomático projetivo, miniensaio desso-

mático projetivo e maxiensaio dessomático projetivo são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Desaprendizagem da dessoma. 2.  Sonho sobre dessoma. 3.  Ensaio 

antidessomático. 4.  Desfecho dessomático. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o upgrade projetivo; o Projectarium; o Ofi-

exarium; o Despertarium; o Interassistentiarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do projetor; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; a harmonia entre os holopensenes multidimensionais. 

 

Fatologia: o ensaio dessomático projetivo; a habilidade ao sair do corpo físico ensaiando 

a próxima dessoma; a aprendizagem projetiva evidenciando a paraprocedência pós-dessoma; o te-

mor da morte; a tanatofobia sendo eliminada após ensaio projetivo; a hiperacuidade da compreen-

são dessomática; a desmistificação da morte; a higiene consciencial colaborando para o ensaio 

projetivo dessomático; a cosmovisão sendo adquirida nos ensaios projetivos; a convivialidade fra-

terna entre conscin e consciex; o entendimento das realidades de fatos e parafatos, nos quais os 

amparadores atuam a favor do dessomante; a retomada da proéxis com a reeducação pós-ensaio 

dessomático. 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a gratificação in 

loco da imortalidade; a projeção lúcida autopersuasiva de a dessoma acontecer somente biologi-
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camente; a decolagem transitória do psicossoma ou mentalsoma esclarecendo a dessoma; a im-

portância do mapeamento da sinalética energética parapsíquica pessoal; o ato de o projetor obser-

var o próprio corpo humano, mudar as prioridades existenciais; a soltura holochacral da consciên-

cia prisioneira da vida trancada ao iniciar autopesquisa dessomática; o conforto do entendimento 

multidimensional no ensaio dessomático; a volitação prazerosa eliminando o medo da dessoma;  

o estado de lucidez maior conquistado no ensaio dessomático projetivo; a abertura dos horizontes 

de outra vida mais ampla e rica; as visitas da conscin projetada à paraprocedência ampliando  

a certeza íntima; o ensaio dessomático nos encontros com consciexes afins; a harmonia adquirida 

pela vivência momentânea de consciex lúcida; o descortino da Conviviologia Universalista; a eli-

minação gradual de a necessidade da consciex ressomar; as retrocognições extrafísicas enquanto 

provas definitivas da própria seriéxis; a autoconscientização multidimensional (AM) obtida pelo 

ensaio dessomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ensaio projetivo–aprendiz da dessoma; o sinergismo lu-

cidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo autodisciplina–técnicas projetivas; o sinergis- 

mo paracérebro do assistido–paracérebro do amparador extrafísico; o sinergismo ofiex–entendi-

mento dessomático; o sinergismo conscin sensitiva–consciex amparadora; o sinergismo disponi-

bilidade interassistencial–oportunidades evolutivas. 

Principiologia: o princípio da descrença estimulando a projetabilidade lúcida; o princí-

pio do megafoco mentalsomático; o princípio das múltiplas dimensões paralelas; o princípio ta-

rístico obtido pela vivência da conscin enquanto consciex; o princípio da autodisciplina evoluti-

va; o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-projetivo. 

Codigologia: os códigos magnos pessoais na área da Projeciologia. 

Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida da conscin; a teoria do corpo objetivo;  

a teoria do ensaio da morte biológica. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica da soltura energossomática; as técnicas 

energéticas; a técnica da projeciografia; a técnica da análise periódica dos registros; a técnica 

da projeciocrítica; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras; a técnica de mais 1 ano de vida. 

Voluntariologia: a agenda extrafísica grupal dos voluntários projetores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Mentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da proéxis;   

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Acoplamen-

tarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Se-

renarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Projeciólogos; o Colégio Invisível da Parafeno-

menologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Parapercepciolo-

gia. 

Efeitologia: o efeito renovador da conscin no ensaio dessomado projetivo; o efeito es-

clarecedor da projeção consciencial lúcida a respeito da dessomática; o efeito harmonizador da 

volitação no ensaio dessomático; o efeito reeducador do ensaio dessomático projetivo; o efeito 

da pacificação íntima no entendimento dessomático; os efeitos desafiadores das reciclagens exis-

tenciais; os efeitos dos ganhos multidimensionais. 

Neossinapsologia: as neosinapses advindas pelo ensaio dessomático projetivo; as neos-

sinapses recicladoras das aprendizagens adquiridas. 

Ciclologia: o ciclo coincidência-descoincidência; o entrosamento dos ciclos multidimen-

sionais pessoais das minipeças interassistenciais lúcidas; o ciclo encontros-desencontros-reen-

contros; o ciclo de produtividade multidimensional por meio dos autorrevezamentos; o ciclo nas 

parafunções amparadoras. 
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Enumerologia: o autabertismo; a autopriorização; a autexperimentação; a autorrefle-

xão; a autorrenovação; a autortopensenidade; o autoparapsiquismo. 

Interaciologia: a interação dimensão física–dimensão extrafísica; a interação autobilo-

cação-cosmovisão; a interação conscin projetada–consciex promotora do parafenômeno; a inte-

ração fatos-parafatos; a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação pro-

jetabilidade-assistencialidade; a interação ensaio dessomático projetivo–ação de repensar a des-

soma. 

Crescendologia: o crescendo soltura energossomática–descoincidência vígil–projeção 

lúcida; o crescendo hipótese-certeza quanto à sobrevivência da consciência à dessoma; o cres-

cendo monovisão–cosmovisão; o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio ensaio dessomático–recuperação de cons–revigoramento 

dos paraveículos. 

Antagonismologia: o antagonismo bem estar / malestar; o antagonismo projeção lúcida 

/ vida trancada; o antagonismo conscin projetada lúcida / conscin projetada inconsciente; o an-

tagonismo pessoa conflitiva / pessoa anticonflitiva; o antagonismo apego / desapego; o antago-

nismo expectador da vida / protagonista da vida multidimensional; o antagonismo vida humana  

/ vida extrafísica; o antagonismo dessomática natural / autocídio; o antagonismo análise profun-

da / síntese superficial. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ensaio dessomático eliminar os personalismos amplifi-

cando o universalismo. 

Politicologia: a democracia; a projeciocracia; a energocracia; a cosmoeticocracia; a lu-

cidocracia; a meritocracia; a proexocracia; a taristicocracia. 

Legislogia: as leis da Projeciologia; as leis da Parafenomenologia; o resultado da lei do 

maior esforço aplicada à projetabilidade lúcida como alavanca evolutiva. 

Filiologia: a projeciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a paratecnofilia; a evo-

luciofilia; a enciclopediofilia. 

Fobiologia: a parafenomenofobia; a tanatofobia; a parapsicofobia; a autopesquisofobia; 

a neofobia; a dessomatofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão; a síndrome de Swedemborg. 

Maniologia: a religiomania; a angelomania. 

Mitologia: o mito de terceirizar o destino aos amparadores. 

Holotecologia: a projecioteca; a parafenomenoteca; a dessomatoteca; a parapsicoteca;  

a convivioteca; a interassistecioteca; a comunicoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Parapercepciologia; a Interaciologia; a Desso-

matologia; a Extrafisicologia; a Seriexologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia Prática;  

a Parassociologia; a Eutimiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o projetor consciente; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o parapsíquico pesquisador; o pré-serenão; o intermissivista; o consci-

enciólogo; o exemplarista; o proexista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepes-

sista; o ofiexista; o tertuliano; o agente retrocognitor. 

 

Femininologia: a parapsíquica pesquisadora; a pré-serenona; a intermissivista; a consci-

encióloga; a exemplarista; a proexista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepes-

sista; a ofiexista; a tertuliana; a agente retrocognitora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens des-

somaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsy-

chicus; o Homo sapiens evolutiens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniensaio dessomático projetivo = o experimento do fenômeno da auto-

bilocação; maxiensaio dessomático projetivo = o experimento do fenômeno da projeção de cons-

ciência contínua. 

 

Culturologia: a cultura da Projeciologia; a Multiculturologia Parapsíquica Cosmoé-

tica. 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ensaio dessomático projetivo, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Codesaparecimento  dessomático:  Dessomatologia;  Neutro. 

07.  Condição  conscienciológica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

09.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

10.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

12.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Projeção  do  adeus  ressomática:  Projeciologia;  Neutro. 

14.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

AO  INTERMISSIVISTA  IMPORTA  A  HIPERACUIDADE  MUL-
TIDIMENSIONAL  NAS  AUTEXPERIMENTAÇÕES  INFORMATI-
VAS  VIVENCIANDO  O  ENSAIO  DESSOMÁTICO  PROJETIVO  

E  PREPARANDO,  COM  HARMONIA,  A  DESSOMA  ATUAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como encara o ensaio dessomático projetivo? Já 

refletiu sobre essa vivência para a amenizar o choque da próxima dessoma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 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.; Associa-

ção Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 115, 168, 
197, 223, 240, 335, 338, 382, 406, 431, 836, 941 e 1.018. 

2.  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; 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; pá-

ginas 49, 113, 115 a 117, 205, 245, 327, 335, 348, 382, 383, 806, 847, 848, 923 e 977. 

 

S. P. 
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E N S I N O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ensino é o ato ou efeito de ensinar ou a transferência de conhecimento  

e informação correta. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ensino vem do idioma Latim, insignare, “pôr marca; distinguir; as-

sinalar”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Educação. 2.  Instrução. 3.  Pedagogia. 4.  Didática. 5.  Magistério.  

6.  Docência. 7.  Aprendizagem. 8.  Ciência da Educação. 9.  Assistência educacional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo ensino: des-

ensinador; desensinamento; desensinar; desensino; ensinação; ensinada; ensinadela;  ensinado; 

ensinador; ensinamento; ensinança; ensinar; paraensino; superensino. 

Neologia. As duas expressões compostas superensino formal e paraensino parapsíquico 

são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Desensino. 2.  Deseducação. 3.  Ignorância.  4.  Ignorantismo.  

5.  Apedeutismo. 6.  Dogmática. 7.  Lavagem subcerebral. 8.  Discência. 9.  Desassistência educa-

cional. 

Estrangeirismologia: o ensino circular ou egklúklios paideia; o know-how evolutivo;  

o neomodus operandi da existência humana. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento mentalsomático. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Estudo: eis 

tudo. Os fatos ensinam. Quem reeduca, reapreende. Existem ensinamentos estupidificadores. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução autoconsciente. 

 

Fatologia: o ensino; a técnica do ensino; o principal meio de educação; a educabilidade 

da conscin; a educação dos infantes; a reeducação dos adultos; o trabalho com computadores, te-

levisões e vídeos; a liberdade de escolha durante as aulas sem impor atividades aos alunos; o em-

prego da Tecnologia contra a cola e o plágio interneteiro; o desenvolvimento mentalsomático;  

as lições; o currículo escolar; o professorado; o diploma; as solenidades; o abertismo conscien-

cial; a antidogmática; o ensino isento de sectarismos religiosos ou políticos; a educação sem in-

culcação; o bom humor didático; o respeito à inteligência alheia; o limite da irreverência sem  

o excesso da ironia; as repetições didáticas; a itinerância pedagógica; os ganchos intelectuais; os 

infográficos; o esforço de tornar o consumidor, homem ou mulher, consciente; a inteligência 

evolutiva (IE); o ideal de mudar para melhor a faixa evolutiva da consciência; a tarefa do esclare-

cimento (tares); o primeiro momento de aprender a ensinar, o segundo momento de ensinar  

a aprender. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias cons-

cienciais (ECs) na força presencial do professor ou professora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;  

o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI). 
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Neossinapsologia: o ato de ensinar estimulando as neossinapses além das modernas prá-

ticas pedagógicas (tradicional, progressista, construtivista e outras). 

Enumerologia: o ensinamento; a instrução; a educação; o amestramento; o treinamento; 

a cultura; a civilidade. O ensino laico; o corpo docente; a liberdade de ensino; a metodologia di-

dática; o livro didático; o ato de administrar ensino; o ato de dar lição. 

Binomiologia: o binômio ensino-autoverbação; o binômio admiração-discordância;  

o binômio interativo professor-aluno. 

Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação pedagogo-parapedagogo. 

Trinomiologia: o trinômio ensino-fala-exemplificação; o trinômio didática-correção- 

-encorajamento; o trinômio analisar-classificar-avaliar. 

Polinomiologia: o polinômio escritório–sala de aula–Holociclo–Holoteca. 

Antagonismologia: o antagonismo docência / discência; o antagonismo ensino / desen-

sino; o antagonismo educação / deseducação; o antagonismo apedeutismo / erudição. 

Politicologia: a gestão democrática. 

Filiologia: a enciclopediofilia. 

Mitologia: o combate aos megamitos de todos os tipos. 

Holotecologia: a pedagogoteca; a encicloteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Co-

municologia; a Parapedagogiologia; a Grupocarmologia; a Ressomatologia; a Holofilosofia; a Ver-

baciologia. 

 

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 conscin anti-

coercitiva; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;  

o mestre; o professor; o preceptor; o educador; o reeducador; o semperaprendente; o epicon lúci-

do; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista cosmoético (COC). 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a mes-

tra; a professora; a preceptora; a educadora; a reeducadora; a semperaprendente; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora;  a pré-serenona vulgar;  a projetora consciente;  a sistemata;  a tertuliana;  a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cética otimista cosmoética (COC). 

 

Hominologia: o Homo sapiens insignitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

democraticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens scien-

tificus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens progressivus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: superensino formal = aquele transmitido nos educandários convencio-

nais de todas as naturezas; paraensino parapsíquico = aquele transmitido pelos educandários ou 

as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) da Conscienciologia. 

 

Cosmovisiologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a partir do princípio de a consciência 

ser complexa, multifacética ou poliédrica, não se pode cogitar, logicamente, de instrui-la, em ne-

nhuma idade física ou condição social, de maneira simplista, reducionista ou vegetativa. Em pri-

meiro lugar, a cosmovisão das realidades e pararrealidades se impõe de modo prioritário para to-

do semperaprendente, abarcando os pais, os administradores, os docentes e pupilos de ambos os 

gêneros, vivendo, experienciando e se instruindo, ao mesmo tempo, na condição de cobaias nas 

pesquisas em laboratórios e nos campi, na demanda da evolução e do bem-estar de todos. 

 

Vivenciologia. Segundo a Evoluciologia, o complexo do ensino compõe importante con-

junto de vivências pessoais, grupais, afins, decisivas e simultâneas, por exemplo, estas 15 dispos-

tas na ordem alfabética: 

01.  Autodidatismo: a autodidaxia permanente enriquecida pelos Colégios Invisíveis da 

Ciência. 

02.  Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado em todas as ins-

tâncias. 

03.  Didática: a estrutura da Infocomunicologia de ponta, em busca da libertação do ego 

de si mesmo, ou abrindo-se para a fraternidade. 

04.  Docência: a vocação do mestre homem ou mulher, para a dedicação ou abnegação 

do magistério. 

05.  Educação: com o predomínio da reeducação evolutiva e consequente ressociali-

zação. 

06.  Empreendedorismo: a administração dos atos de lecionar sem a ganância da indús-

tria espúria da educação. 

07.  Evolução: a progressão cosmoética conjunta da mentalidade de todos os cidadãos. 

08.  Exemplificação: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) vivido. 

09.  Famílias: os núcleos sociais, ou seja, o familiar, o profissional, o esportivo e o cons-

ciencial propriamente dito. 

10.  Holofilosofia: a Política moral e profissional permeando todos os ambientes. 

11.  Instrução: a informação a partir da estrutura detalhista da aprendizagem. 

12.  Pedagogia: o holopensene do educandário organizado criativamente em todos os se-

tores, estimulando a inventividade e a Heuristicologia. 

13.  Puericultura: o acolhimento e o encaminhamento dos infantes em geral. 

14.  Tares: a tarefa do esclarecimento além da tacon, da síndrome do infantilismo e do 

populismo demagógico. 

15.  Teática: as aulas teórias e práticas repetitivas e dinâmicas. 

 

Conclusão. Os arrazoados precedentes conduzem à evidente conclusão temporária: além 

das etnias, das culturas particulares e das fronteiras impostas pelo renascimento nesta dimensão 

humana, o saber polimórfico e libertador há de ser, racionalmente, o desiderato de todos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ensino, indicados para a expansão das abordagens deta-

lhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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2.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

3.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

4.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

5.  Prova  Geral  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

6.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

7.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

O  ENSINO,  A  EDUCAÇÃO  E  A  PEDAGOGIA  SE  IMPÕEM 

NA  CONDIÇÃO  DE  REALIDADE  DE  TODO  DIA  PARA  

QUEM  FEZ  O  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ-RESSOMÁTICO 

E  BUSCA  EXECUTAR  ALGUM  TIPO  DE  MAXIPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você já vive a coexistência de professor e aluno, ou professora e aluna 

permanentemente? Já se conscientizou do esforço de colocar a Megaescola Terrestre à frente do 

Mega-hospital Terrestre? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Escritores da Liberdade. Título Original: Freedom Writers. País: Alemanha; & EUA. Data: 2007. Dura-

ção: 123 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Portu-

guês (em DVD). Direção: Richard LaGravenese. Elenco: Hilary Swank; Patrick Dempsey; Scott Glenn; Imelda Staunton; 

& April L. Hernandez. Produção: Danny DeVito; Michael Shamberg; Stacey Sher; & Hilary Swank (produtora executi-
va). Desenho de Produção: Laurence Bennett. Direção de Arte: Peter Borck. Roteiro: Richard LaGravenese, baseado 

no livro The Freedom Writers Diary: How a Teacher and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World 

Around Them dos Freedom Writers e de Erin Gruwell. Fotografia: Jim Denault. Música: Mark Isham. Montagem: 
David Moritz. Cenografia: Mike Malone. Efeitos Especiais: Engine Room; Lola Visual Effects; & Pacific Title and Art 

Studio. Companhia: Paramount Pictures; Double Feature Films; MTV Films; Jersey Films; & Kernos Filmproduk-

tionsgesellschaft & Company. Outros dados: Filme baseado em fatos. Sinopse: Jovem professora, em ambiente escolar 
conturbado, tenta inspirar alunos a aprender mais sobre tolerância, valorizar a si mesmos e a dar continuidade aos estudos. 

2.  O Clube do Imperador. Título Original: The Emperor’s Club. País: EUA. Data: 2002. Duração: 110 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: 
Michael Hoffman. Elenco: Kevin Kline; Emile Hirsch; Embeth Davidtz; Rob Morrow; & Edward Herrmann. Produção: 

Marc Abraham; & Andrew S. Karsch. Desenho de Produção: Patrizia von Brandenstein. Direção de Arte: Dennis Brad-

ford. Roteiro: Neil Tolkin, baseado no história The Palace Thief de Ethan Canin. Fotografia: Lajos Koltai. Música: Ja-
mes Newton Howard. Montagem: Harvey Rosenstock. Cenografia: George DeTitta Jr.; & Beth Kushnick. Efeitos Espe-

ciais: Illusion Arts. Companhia: Beacon Communications; Fine Line Features; Horsepower Films; LivePlanet; Long-

fellow Pictures; & Sidney Kimmel Entertainment. Sinopse: O fim depende do começo! Este é o lema do colégio de rapa-
zes St. Benedict’s, frequentado pela nata da sociedade americana. É neste ambiente, com alicerces de tradição e honra, on-

de leciona o professor Hundert, em cujas as aulas a emoção e a alegria estão sempre presentes. Porém, o arrogante aluno 

Sedgewick, filho de respeitado senador, inicia guerra particular com o mestre. 
3.  O Sorriso de Monalisa. Título Original: Mona Lisa Smile. País: EUA. Data: 2003. Duração: 117 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Chinês; Coreano; Es-

panhol; 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 Pro-

dução: Jane Musky. Direção de Arte: Patricia Woodbridge. Roteiro: Lawrence Konner; & Mark Rosenthal. Fotografia: 

Anastas N. Michos. Música: Rachel Portman. Montagem: Mick Audsley. Cenografia: Susan Bode. Efeitos Especiais: 
Framestore CFC. Companhia: Columbia Pictures Corporation; Revolution Studios; & Red Om Films. Sinopse: Profes-

sora de História da Arte está decidida a confrontar antigos costumes de tradicional escola para moças. 
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E N T E N D I M E N T O    D I S T O R C I D O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O entendimento distorcido é o ato ou efeito de a condição da inteligência, 

ou faculdade da conscin apreender o objeto, na operação mental, atuar sem perspicácia, sem juízo 

autocrítico ou de modo equivocado, mantendo na memória ordinária a autocognição errônea da 

realidade ou pararrealidade entrevista. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo entender vem do idioma Latim, intendere, “entesar; abrir; dirigir; 

tornar atento; propor-se a; ter intenção de; reforçar; sustentar”, de tendere, “alargar-se (o espaço); 

estender; ir para; inclinar-se a; empenhar-se; acampar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento 

provém do mesmo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A pala-

vra distorcer procede do idioma Latim Vulgar, distorcere, através do idioma Latim Clássico, dis-

torquere, “voltar para 1 e outro lado; fazer carrancas; volver os olhos; torturar; atormentar”. Apa-

receu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Entendimento incorreto. 02.  Entendimento subumano. 03.  Desen-

tendimento regressivo. 04.  Incompreensão técnica. 05.  Intelecção distorcida. 06.  Inapreensão in-

telectual; incompreensão factual. 07.  Anticognição factual. 08.  Entendimento monovisiológico; 

falha do autodiscernimento. 09.  Imaturidade hermenêutica; subcerebralidade teática. 10.  Incons-

ciência assediadora; irracionalidade pontual. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo entendimen-

to: autentendimento; desentender; desentendida; desentendido; desentendimento; entendedor; 

entendedora; entender; entendida; entendidamente; entendido; entendível; parentendimento; 

subentendimento; superentendimento. 

Neologia. As 3 expressões compostas entendimento distorcido, entendimento distorcido 

psicomotriz e entendimento distorcido intelectivo são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Entendimento correto. 02.  Entendimento acurado. 03.  Entendi-

mento ampliado. 04.  Entendimento cosmovisiológico; entendimento magno. 05.  Entendimento 

discernidor. 06.  Entendimento hermenêutico. 07.  Autoconsciência desassediadora. 08.  Auto-

cognição correta. 09.  Autapreensão correta. 10.  Entendimento multidimensional; superentendi-

mento verponológico. 

Estrangeirismologia: as influências do background cognitivo e vivencial na apreensão 

das realidades do Cosmos; o Trafarium; a má performance evolutiva; a nódoa no curriculum 

vitae multidimensional; o modus ratiocinandi desvairado; a Schadenfreude; a repetição ad nau-

seam de automimeses dolosas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da hiperacuidade autotaquirrítmica. 

Unidade. A unidade de medida do entendimento distorcido é a incompreensão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autocogniciologia; os estultopensenes; a estul-

topensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenida-

de; os escleropensenes; a escleropensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os in-

trusopensenes; a intrusopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os nosopensenes;  

a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: o entendimento distorcido; o entendimento humano como sendo o auge da 

autoconsciencialidade; a falta da inteligência evolutiva (IE); o bradipsiquismo; a ausência da au-

totaquirritmia; a falta da interlocução correta; a conscin com a bússola consciencial disfuncional; 
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a impercuciência prática; a falta de acuidade mental; o entendimento como componente insubsti-

tuível da inteligência humana; o desentendimento teático do paradigma consciencial; a ausência 

do autojuízo crítico; o entendimento distorcido gerado pela repressão intelectual; os entendimen-

tos superdistorcidos dos dogmas e dos fiéis das religiões e seitas; a incompreensão dos erros lógi-

cos; a avaliação do percentual de responsabilidade nos malentendidos. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desentendimento dos parafenômenos; a descon-

sideração das concausas extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do entendimento intelectual. 

Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da indefensabilidade da 

ratificação de erro autoconsciente; o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas;  

o princípio popular “para bom entendedor meia palavra basta”. 

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 cor-

respondência; a teoria da interpretação; a teoria epistêmica; a teoria pragmatista; a teoria se-

mântica; 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 

margem de erro aceitável; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do sobrepairamento 

analítico; as técnicas de sondagem energética aplicada a pessoas e ambientes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Conscien-

cioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito bola de neve patológico dos erros reafirmados; os efeitos regressi-

vos do orgulho impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis; 

os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os efeitos nefastos da 

fofocagem no entendimento distorcido das realidades; os efeitos da ausência de clareza quanto 

aos limites do cognoscível. 

Ciclologia: o ciclo vicioso; a trava patológica no ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo 

entendimento-discernimento-conhecimento; o ciclo homeostático da autobservação-heterobser-

vação-comparação-entendimento-reciclagem. 

Enumerologia: a mensagem vaga; o ato incerto; o indício ambíguo; o texto obscuro;  

o processo instável; o problema incompreendido; a solução estéril. O fato ignorado; a sutileza im-

percebida; a ideia adulterada; a análise superficial; a generalização precipitada; a cogitação deli-

rante; o parecer desvirtuado. 

Binomiologia: o binômio desacerto recorrente–incorrigibilidade renitente; o binômio 

patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio amoralidade-imoralidade; o binômio 

autassédio-heterassédio; o binômio Imagética-Imagística; o binômio apriorismo-prejulgamento. 

Interaciologia: a interação distorção–erro de julgamento; a interação renitência em 

erro admitido–confiabilidade pessoal perdida. 

Crescendologia: o crescendo erro sustentado–erro agravado. 
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Trinomiologia: o trinômio comunicante-ouvinte-testemunha. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo tole-

rância 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 sistêmi-

co; o antagonismo erro voluntário / erro involuntário; o antagonismo interpretação ingênua / in-

terpretação tendenciosa; o antagonismo entendimento errôneo de contexto obscuro / entendimento 

arbitrário de contexto desconhecido. 

Paradoxologia: o paradoxo da simploriedade evolutiva do erudito autocorrupto; o para-

doxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a informati-

cocracia; 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 criticofobia; 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 autoviti-

mização. 

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 cogno-

teca; a criativoteca; a polemoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Autopensenologia;  

a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autexperimentologia; a Conflitologia; a Paraper-

cepciologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia. 

 

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-
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rapercepciologista; 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 incommunicabilis; o Homo sapiens inexpertus; o Homo 

sapiens neophobicus; o Homo sapiens occlusus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sa-

piens monoglota; o Homo sapiens mesmexologus; o Homo sapiens sustentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: entendimento distorcido psicomotriz = o ato ou efeito de a condição da 

inteligência da conscin apreender o objeto, relativo à operação muscular, cerebelar ou somática, 

sem juízo autocrítico, de modo equivocado; entendimento distorcido intelectivo = o ato ou efeito 

de a condição da inteligência da conscin apreender o objeto, relativo à operação cerebral, cogniti-

va ou mentalsomática, sem juízo autocrítico, de modo equivocado. 

 

Culturologia: a cultura da Autoconscienciometrologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

6 categorias de condições cujo entendimento distorcido é capaz de causar prejuízos à própria pes-

soa e / ou aos demais: 

1.  Instrução de segurança: o acidente evitável. 

2.  Intencionalidade do amigo: a desconfiança infundada. 

3.  Lei vigente: a ilicitude involuntária. 

4.  Política internacional: a Declaração de Guerra. 

5.  Prescrição médica: a terapêutica ineficaz. 

6.  Provas dos autos: a condenação de inocente. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o entendimento distorcido, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assunto  mateológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 

02.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autovivência  hiperagudizada:  Maximologia;  Neutro. 

05.  Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Compreensibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  literal:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Equívoco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Inteligência:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

14.  Parepistemologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

15.  Sustentação  do  erro:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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TODO  AUTENTENDIMENTO  DISTORCIDO  EXIGE  ATENÇÃO  

IMEDIATA  E  ANÁLISE  CRITERIOSA  A  FIM  DE  A  CONSCIN,  
HOMEM  OU  MULHER,  QUANDO  LÚCIDA,  EVITAR  POSSÍ-
VEIS  MEGAPREJUÍZOS  NAS  PRÓXIMAS  MANIFESTAÇÕES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, corrige de imediato os próprios entendimentos 

distorcidos? Sempre? 
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E N T R E V I S T A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A    N A    M Í D I A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A entrevista conscienciológica na mídia é a conversação entre duas ou 

mais conscins, a respeito de assunto relacionado à Conscienciologia, ou ainda sobre temas gerais, 

sob a ótica do paradigma consciencial, em veículos midiáticos, como TV, rádio, Internet, jornal 

impresso, revista, entre outros, com o objetivo de realizar a tares. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo entrevista é adaptação semântica do idioma Inglês, interview, “vis-

ta e colóquio entre pessoas em algum local combinado”, provavelmente através do idioma Fran-

cês, entrevue, de entrevoir, “avistar; entrever”, e constituído pelos vocábulos entre, derivado do 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”, e vista, procedente também do idioma 

Latim, videre, “ver; descobrir; examinar; percrustrar; observar; empregar a vista; presenciar; ser 

testemunha de; experimentar”. Surgiu no Século XVII. 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”. Apareceu no Século 

XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado, 

exposição cabal; tratamento sitemático de 1 tema”. O termo mídia vem do idioma Inglês, media, 

forma reduzida de mass media, “meios de comunicação de massa”, e este do idioma Latim, me-

dia, “meios”, plural de medius, “meio; instrumento mediador; elemento intermédio”. Surgiu no 

Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Entrevista pró-tares na mídia. 2.  Entrevista assistencial midiática.  

3.  Entrevista tarística midiática. 4.  Colóquio midiático conscienciológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas entrevista  conscienciológica na mídia, entrevista 

conscienciológica na mídia grafada e entrevista conscienciológica na mídia gravada são neolo-

gismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Entrevista sensacionalista na mídia. 2.  Entrevista intimidadora.  

3.  Entrevista manipuladora nos meios de comunicação. 

Estrangeirismologia: a interview; as entrevistas cedidas pelos experts em Consciencio-

logia; o timing apropriado para fazer perguntas; o strong profile comunicativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às abordagens tarísticas conscienciológicas. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Comuni-

quemos para esclarecer. Evitemos conteúdos surpérfluos. Criemos consequências cosmoéticas. 

Ortocomunicação possibilita pacificação. Palavras geram consequências. Falemos verdades cor-

dialmente. 

Coloquialismo. Eis 2 bordões conscienciológicos, para salientar a importância de expan-

dir as ideias de ponta: – As ideias libertárias estão acima das pessoas. Tenhamos os 2 pés sobre  

a rocha e o mentalsoma no Cosmos. 
Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – O meio exerce influência sobre os ho-

mens que não exercem influência sobre ele (Walter Waeny, 1924–2006). Quando a imprensa está 

livre, e todo homem, capaz de ler, tudo está bem (Thomas Jefferson, 1743–1826). A curiosidade 

deve manter-se viva (Eleanor Roosevelt, 1884–1962). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Antes de sair para começar  

a reformar o mundo, dá 3 voltas através da tua própria casa (provérbio chinês). Quando falares, 

cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio (provérbio indiano). 
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II.  Fatuística 

 
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial; o holopen-

sene midiático; o holopensene pessoal da curiosidade genuína quanto ao querer saber mais e com-

partilhar o conhecimento; o holopensene pessoal da autorreflexão; a autopensenidade questiona-

dora; o holopensene da fluência escrita e verbal; a ortoverbalização promovendo autorretilineari-

dade pensênica nos interlocutores; a exposição cosmoética da autopensenização; o holopensene 

empático; o abertismo pessoal às interpensenizações; os conviviopensenes; a conviviopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a entrevista conscienciológica na mídia; a entrevista concedida por profes-

sores de Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o acesso a informações sobre verpons; a infor-

mação transmitida com seriedade e cosmoética; o exercício de evitar utilizar neologismos em 

excesso ao público leigo; o espaço para divulgação dos eventos locais, com amplitude maior;  

o ato de desmitificar e desdramatizar a participação em entrevistas nos meios midiáticos; o apren-

dizado constante dos professores entrevistados quanto ao conteúdo e desenvolvimento do estilo 

pessoal; o cuidado com as otimizações necessárias antes das entrevistas; a clareza e o encadea-

mento das perguntas no contexto das entrevistas; a aplicação dos trafores do entrevistador e do 

entrevistado, apesar dos trafares de ambos; o acesso aos intermissivistas; a empatia de saber ouvir 

para saber perguntar; a comunicação de ideias impactantes na realização da tares; a divulgação de 

livros sobre os temas das entrevistas, estimulando a leitura; a assistência do entrevistador na redu-

ção de ansiedade, caso demonstrada pelo entrevistado; o respeito ao entrar na casa das pessoas 

por meio da mídia; o exercício da espontaneidade com seriedade no programa ao vivo; o estilo 

pessoal de cada professor ao preparar a entrevista; o despojamento assistencial; as perguntas  

e respostas enquanto meio de estabelecer rapport com o público interessado; a precisão cirúrgica 

ao elaborar perguntas com o máximo de objetividade; os paradigmas religioso e científico-eletro-

nótico sendo insuficientes para explicar a serialidade existencial e a multidimensionalidade; a ma-

turidade consciencial explicitada na condução de diálogo aberto, franco e ponderado; a necessida-

de de esclarecimento dentro do paradigma consciencial, diante da robotização existencial; a coe-

rência teática falando por mais de 1.000 palavras; a Conscienciologia sendo notícia enquanto 

Ciência explicativa da realidade energética e da autonomia do autopesquisador; a seleção dos 

temas mais assistenciais a serem abordados; a informação contextualizada na atualidade dos fatos. 
 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as informações 

construídas e elaboradas em conjunto com o amparo de função; as repercussões energéticas nos 

dias antecedentes às entrevistas; a formação do campo interassistencial de energias, antes e duran-

te a entrevista; a Paratecnologia dos ambientes midiáticos; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; as perguntas acessadas no período prévio à entrevista, inspiradas pelos amparadores 

extrafísicos; o rapport com os amparadores extrafísicos de função; a qualidade das energias 

transmitidas às casas e demais ambientes dos telespectadores e internautas; os acontecimentos 

multidimensionais antecessores das entrevistas; o campo energético interassistencial intenso for-

mado a partir dos temas a serem abordados durante a entrevista; a paraplateia nos ambientes midi-

áticos; a assistência realizada na tenepes, posteriormente à entrevista; a primener ao concluir as 

entrevistas; as sincronicidades entre temas e fatos no período preparatório da interlocução midiá-

tica. 

 

III.  Detalhismo 

 
Sinergismologia: a comunicação sinergística; o sinergismo equipe técnica dos ambien-

tes midiáticos–professores da Conscienciologia–amparadores extrafísicos; o sinergismo entre-

vistador–entrevistado–equipe midiática–voluntários no apoio e divulgação; o sinergismo amparo 

extrafísico de função–inspiração comunicativa; o sinergismo força presencial–desinibição larin-

gochacral; o sinergismo teática-verbação. 
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Principiologia: a recomendação do princípio da descrença (PD) ao esclarecer sobre as 

informações não constituírem dogmas; o princípio do ganha-ganha; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio do aproveitamento máximo do tempo; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio tarístico do autesclarecimento; os segmentos sociais e parassociais in-

teressados nos princípios da Conscienciologia; o princípio de pensar antes de falar; o princípio 

da retilinearidade da autopensenização; o princípio da interassistencialidade; o princípio da li-

berdade de expressão; o princípio de utilizar menos neologismos em mídias de maior alcance. 
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código de ética dos profissionais de Comunicação; o código de ética dos jornalistas;  

o Código Brasileiro de Telecomunicações; os Códigos Internacionais de Comunicação. 

Teoriologia: as teorias jornalísticas sobre entrevista; as teorias de comunicação de 

massas; a teoria da intercomunicação cibernética; a teoria da tares policármica; a teoria da tri-

dotação consciencial; a teoria do acesso aos intermissivistas; a teoria da interprisão grupocár-

mica; a teoria da argumentação cosmoética. 
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da formação do campo bioener-

gético interassistencial; a técnica do bom humor para a descontração e ambientação dos entre-

vistados; as técnicas para a transmissão objetiva da informação desassediadora; a técnica de 

adequar a pessoa, o local, a hora, o conteúdo e a forma para a comunicação interassistencial;  

a técnica da elaboração da pauta para entrevistas; a técnica da desassim; a técnica do 5W+H 

(who, what, when, where, why, how); as tecnologias dos estúdios de rádio, televisão, Internet 

e redações dos jornais; as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; a técnica da vigilância 

quanto à manipulação consciencial espúria; a técnica de aproveitamento máximo do tempo em 

ambientes midiáticos; a técnica prática da escansão–apresentação pública. 
Voluntariologia: o voluntariado na área de comunicação do Instituto Internacional de 

Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o voluntariado na Associação Internacional de Comu-

nicação Conscienciológica (COMUNICONS), enquanto exercício de interassistência comuni-

cativa; o voluntariado na docência conscienciológica proporcionando a tares policármica nos 

veículos midiáticos; a parceria entre os voluntários das ICs na produção de entrevistas consci-

enciológicas veiculadas nas várias mídias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o la-

boratório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do 

cosmograma; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia;  

o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisí-

vel dos Tenepessistas. 

Efeitologia: o efeito de priorizar a assistência tarística policármica; o efeito halo das 

comunicações; o efeito da qualificação de entrevistadores e entrevistados no resultado tarístico; 

o efeito do desenvolvimento laringochacral; o efeito de gerar reflexões inovadoras; o efeito de 

superar dificuldades quanto à autoimagem; o efeito de acessar intermissivistas em diferentes 

locais; o efeito das divulgações verponológicas; o efeito das palavras-chave direcionando  

o acesso às informações magnas; o efeito intimista do contato olhos nos olhos; o efeito da ampli-

ação da tares através da empatia durante as entrevistas; os efeitos autopersuasivos das experi-

mentações pessoais; os efeitos homeostáticos da ortopensenização na fluência verbal. 

Neossinapsologia: as neossinapses viabilizadas a partir do acesso às verpons; as neos-

sinapses oriundas da comunicação cosmoética; a criação das neossinapses próprias das deslava-

gens subcerebrais; a formação de neossinapses nas conversas revigorantes intelectuais; as neos-

sinapses geradas pela observação da coerência de entrevistados e entrevistadores; as neossinap-

ses geradas pelo acesso ao paradigma consciencial. 

Ciclologia: o ciclo entrevista cosmoética–reflexão–recins; o ciclo-neoideia-autorrefle-

xão–neoideia; o ciclo dos debates cosmoéticos; o ciclo perguntas–respostas–novas perguntas;  
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o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo experimental da evolução pessoal; o ciclo sadio da comuni-

cação coronochacra-frontochacra-laringochacra; o ciclo autopesquisa–pesquisa do tema–apre-

sentação na mídia. 

Enumerologia: a entrevista conscienciológica em jornais escritos; a entrevista conscien-

ciológica em revistas; a entrevista conscienciológica em sites da Internet; a entrevista conscien-

ciológica em rádios; a entrevista conscienciológica na televisão aberta; a entrevista consciencio-

lógica na televisão por assinatura; a entrevista conscienciológica em emissoras de televisão co-

munitárias. 

Binomiologia: o binômio entrevistador-entrevistado; o binômio comunicador-ouvinte; 

o binômio comunicador-telespectador; o binômio comunicador-internauta; o binômio informa-

ção ao vivo–informação reprisada; o binômio divulgar ideias–divulgar livros; o binômio pense-

nizar antes–expor depois; o binômio recebimento-retribuição orientando as metas evolutivas co-

letivas; o binômio autolucidez–expressão cosmoética; o binômio sabedoria conquistada–assis-

tência ampliada; o binômio Memoriologia–fluência verbal; o binômio familiaridade aos ambien-

tes midiáticos–comunicação assistencial precisa; o binômio autolucidez-autocoerência; o binô-

mio exemplarismo pessoal–autoridade moral ao expressar ideias; o binômio informação-esclare-

cimento; o acesso aos intermissivistas pelo binômio verpon-neoideias. 

Interaciologia: a interação entrevistador-entrevistado-telespectador; a interação entre-

vistador–equipe midiática; a interação intencionalidade–interassistencialidade–amparo extrafísi-

co; a interação plateia-paraplateia; a interação público interno–público externo; a interação es-

forço pessoal–rendimento evolutivo grupal; a interação autocosmoética-autocoerência; a intera-

ção experiência pessoal–tranquilidade íntima; a interação autodiscernimento-ponderação; a in-

teração naturalidade-espontaneidade; a interação pergunta-resposta; a interatividade entre 

emissores e receptores promovida pela Internet; a interação social favorecida pelo domínio da 

comunicação interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo da interassistencialidade; o crescendo autocrí-

tica–superação do perfeccionismo–priorização assistencial; o crescendo assistência egocár-

mica–assistência grupocármica–assistência policármica; o crescendo informações básicas–

verpons; o crescendo assistência anônima–assistência pública; o crescendo alfabetização midiá-

tica–autocrítica–midiática; o crescendo zona de conforto–autenfrentamento; o crescendo ideali-

zar-realizar; o crescendo gerado pela expansão da cosmovisão pessoal; o crescendo das super-

comunicações na vida moderna. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;  

o trinômio trafor–exemplarismo–força presencial; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o tri-

nômio introdução-argumentação-conclusão; o trinômio pergunta desassediadora–resposta escla-

recedora–recin; o trinômio abertismo consciencial–hiperacuidade assistencial–produtividade co-

municativa; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio intensidade–velocidade–ritmo 

verbal; a otimização da comunicação interassistencial pelo trinômio tema–preparo pessoal–

amparo de função. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-entrevista-verbete-livro-megagescon; o polinômio 

estudo teórico–vivência prática–assistência informativa–estímulo à autopesquisa; o polinômio 

emissão-transmissão-recepção-feedback; as mensagens implícitas no polinômio postura-olhar- 

-voz-gesto; o polinômio olhar-face-discurso-ECs; o polinômio cenário correto–tempo preciso– 

–atuação competente–mensagem relevante; o enriquecimento das divulgações conscienciológicas 

pelo polinômio polimatia–cultura geral–dicionário cerebral–fluência tarística. 

Antagonismologia: o antagonismo poder da mídia antiética / poder da mídia cosmoéti-

ca; o antagonismo voz monótona / voz modulada; o antagonismo comunicação esclarecedora  

/ superexposição egocêntrica; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo informador 

de verpons / impositor de ideias; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo infor-

mar / manipular; o antagonismo argumentação fatuística / achismo; o antagonismo colóquio 

/ solilóquio; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida. 

Paradoxologia: o paradoxo de o comunicólogo interassistencial ser o primeiro a ser as-

sistido; o paradoxo entrevista breve–assistência atacadista; o paradoxo de a mídia informar  
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e também poder manipular; o paradoxo de a comunicação ter função social e ser regida pelo 

lucro empresarial; o paradoxo da cosmovisão simplificadora. 

Politicologia: a democracia comunicativa pautando a liberdade de imprensa; a argumen-

tocracia; a cosmoeticocracia; a tares enquanto expressão da lucidocracia. 

Legislogia: as leis das comunicações; a lei da causa e efeito atuando na responsabili-

dade pelas informações transmitidas nas várias mídias; a lei da empatia; a lei do maior esforço na 

manutenção da autocoerência; a lei da convivialidade sadia. 

Filiologia: a comunicofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a cognofilia; a raciocinofilia;  

a sociofilia; a verbofilia; a pesquisofilia; a interaciofilia; a linguisticofilia; a midiofilia; a interas-

sistenciofilia; a reeducaciofilia. 
Fobiologia: a comunicofobia; a neofobia; a criticofobia; a autopesquisofobia; a sociofo-

bia; a webfobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo em ambientes midiáticos; a síndrome do 

perfeccionismo relacionada à autoimagem; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da 

robotização existencial; a profilaxia da síndrome da insegurança impedindo a autexposição. 

Maniologia: a mania de estar na mídia; a mania de consultar as redes sociais e sites de 

notícias em busca das informações recentes; a infomania. 

Mitologia: o mito de toda informação midiática ser verdadeira; o mito da neutralidade 

jornalística; a superação do mito da perfeição; o mito de Hermes relacionado à comunicação. 

Holotecologia: a midiateca; a comunicoteca; a pensenoteca; a experimentoteca; a criti-

coteca; a fatoteca; a socioteca; a convivioteca; a prioroteca; a assistencioteca; a mentalsomato-

teca; a argumentoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Midiologia; a Ortopensenologia; a Descren-

ciologia; a Grafopensenologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Infocomunicologia; a Auto-

coerenciologia; a Reeducaciologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Cosmovisiologia;  

a Linguística; a Coloquiologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a conscin entrevistadora; a conscin entrevistada; a personalidade bem 

falante; a conscin loquaz; a conscin comunicadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autodidata. 

 
Masculinologia: o comunicólogo; o entrevistador; o professor de Conscienciologia 

entrevistado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o com-

pletista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o coerenciólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; 

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o jornalista; o apresentador; o editor; o assessor de co-

municação; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor exis-

tencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesqui-

sador; o interlocutor; o leitor; o espectador; o radiouvinte; o telespectador; o internauta;  

o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;  

o homem de ação. 

 
Femininologia: a comunicóloga; a entrevistadora; a professora de Conscienciologia 

entrevistada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista 

consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a com-

pletista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a ma-

crossômata; a convivióloga; a coerencióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;  

a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a jornalista; a apresentadora; a editora; a assessora de 

comunicação; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pes-
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quisadora; a interlocutora; a leitora; a espectadora; a radiouvinte; a telespectadora; a internauta;  

a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens midiaticus; o Homo sa-

piens reeducator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens cos-

movisiologus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens in-

termissivista; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sapiens lucidus. 

 
V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: entrevista conscienciológica na mídia grafada = a publicada em jornais  

e revistas; entrevista conscienciológica na mídia gravada = a transmitida na mídia televisiva  

e disponível para acesso em sites na Internet. 

 
Culturologia: a cultura da autenticidade pautando as relações conscienciais comuni-

cativas; a cultura da transparência; o contraste com a cultura do entretenimento; a cultura de 

massa; a cultura midiática; a cultura da Comunicologia Tarística; a cultura do debate; a cultura 

da interlocução; o descarte da cultura inútil; a cultura da autorreflexão; a cultura da autocrítica;  

a cultura do exemplarismo cosmoético. 

 
Taxologia. Segundo a Tematicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 50 temas 

conscienciológicos passíveis de serem abordados em entrevistas na mídia: 
01.  Amizades evolutivas. 

02.  Amparadores. 

03.  Assistenciologia através da projeção consciente. 

04.  Autenticidade consciencial. 

05.  Autocoerência. 

06.  Autocura através da reconciliação. 

07.  Autodefesa energética. 

08.  Autorganização. 

09.  Biblioteca pessoal. 

10.  Bioenergias e qualidade de vida. 

11.  Bom humor enquanto ferramenta evolutiva. 

12.  Clarividência. 

13.  Código pessoal de Cosmoética. 

14.  Comunicação interassistencial. 

15.  Crianças-consciências multimilenares. 

16.  Desenvolvimento da vontade. 

17.  Desenvolvimento do parapsiquismo. 

18.  Desenvolvimento do projetor consciente. 

19.  Drogadição e assédio interconsciencial. 

20.  Dupla evolutiva e casamento convencional. 

21.  Empreendedorismo evolutivo. 

22.  É possível antecipar informações do futuro? 

23.  Experiência de quase morte (EQM). 

24.  Hiperatividade eficaz. 

25.  História do parapsiquismo. 

26.  Influência das emoções no cotidiano. 

27.  Inteligência evolutiva (IE). 

28.  Interações energéticas entre pessoas e ambientes. 

29.  Interassistencialidade. 

30.  Maturidade desde a juventude. 
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31.  Morrer é mudar de dimensão. 

32.  Pacificação íntima. 

33.  Paracirurgia e ectoplasmia. 

34.  Pensamentos, sentimentos e energias. 

35.  Posicionamento cosmoético. 

36.  Programação existencial. 

37.  Projeção consciente e reeducação consciencial. 

38.  Renovação consciencial. 

39.  Retrocognições. 

40.  Reurbanizações extrafísicas. 

41.  Robotização existencial. 

42.  Saúde consciencial. 

43.  Senso de fraternismo e universalismo. 

44.  Síndrome do estrangeiro. 

45.  Superdotação da consciência. 

46.  Talentos evolutivos. 

47.  Tarefa da consoloção e tarefa do esclarecimento. 

48.  Técnicas interassistenciais. 

49.  Tenepes. 

50.  Tridotação consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a entrevista conscienciológica na mídia, indicados para  

expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens in-

teressados: 

01.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Conhecimento  conscienciológico:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

04.  Conversa  revigorante:  Coloquiologia;  Homeostático. 

05.  Desinibição  laringochacral:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Entrevista  evolutiva:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Holocoerência  individual:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Intrepidez  sadia:  Temperamentologia;  Homeostático. 

10.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

11.  Midiograma:  Midiologia;  Neutro. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Pergunta  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

14.  Público-alvo  conscienciológico:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  escansão:  Comunicologia;  Neutro. 

 

TRANSMITIR  INFORMAÇÕES  SOBRE  A  CONSCIENCIOLO- 
GIA  NAS  DIVERSAS  MÍDIAS  ORIENTADAS  PELO  PRINCÍ- 
PIO  DA  DESCRENÇA,  É  PARTICIPAR  DA  TARES  POLI- 

CÁRMICA  A  PARTIR  DO  UNIVERSALISMO  E  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de entrevista conscienciológica em 

algum tipo de mídia? Na condição de entrevistado(a) ou de entrevistador(a)? 
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tos; 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 Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 147, 268 e 343. 

13.  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 

88, 118, 124, 125, 128, 135, 265, 271, 275, 276, 291, 307, 340, 620, 627 e 630. 

 

E. M. P. 
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E N T R E V I S T A    E V O L U T I V A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A entrevista evolutiva é o colóquio ou o encontro ajustado entre personali-

dades, em local combinado, para obtenção de esclarecimentos, avaliações e opiniões, especifica-

mente objetivando inquirir determinada figura pública ou alguém com agenda de atual relevância 

consciencial evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo entrevista é adaptação semântica do idioma Inglês, interview, “vis-

ta e colóquio entre pessoas em algum local combinado”, provavalmente através do idioma Fran-

cês, entrevue, de entrevoir, “avistar; entrever”, e constituído pelos vocábulos entre, derivado do 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”, e vista, procedente também do idioma 

Latim, videre, “ver; descobrir; examinar; perscrutar; observar; empregar a vista; presenciar; ser 

testemunha de; experimentar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo evolutivo provém do idioma 

Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evol-

vere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; estender; desenvolver”. Apare-

ceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Entrevista preliminar. 2.  Entrevista exclusiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo entrevista: 

entrever; entrevistada; entrevistado; entrevistador; entrevistadora; entrevistante; entrevistar; en-

trevistável; entrevisto. 

Neologia. As 4 expressões compostas entrevista evolutiva, entrevista evolutiva mínima, 

entrevista evolutiva mediana e entrevista evolutiva máxima são neologismos técnicos da Convi-

viologia. 

Antonimologia: 1.  Entrevista de emprego. 2.  Entrevista midiática. 

Estrangeirismologia: as entrevistas concedidas pelos experts em Conscienciologia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Conviviologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os conviviopensenes; a con-

viviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopense-

nidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os ta-

quipensenes; a taquipensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os xenopensenes; a xe-

nopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;  

a assinatura pensênica verbal ou laringochacral; a autopensenização aberta à interação ideativa. 

 

Fatologia: a entrevista evolutiva; a entrevista com alguém; a entrevista de alguém; a en-

trevista preliminar de seleção para o emprego; a entrevista específica de natureza evolutiva; a en-

trevista intelectual; a entrevista estruturada; a coleta seletiva de declarações; a análise do discurso; 

a pesquisa aprofundada de opinião; as entrevistas pessoais com conscins evoluídas; as amizades 

raríssimas; a entrevista coletiva; a entrevista com autoridade competente; as entrevistas com os 

consciencioterapeutas; a entrevista com inversor existencial; a entrevista com reciclante existen-

cial; o questionário específico para a entrevista; a tertúlia como sendo entrevista coletiva diária de 

conscienciólogos; o encontro interpessoal técnico; a conversa intencional. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a primeira entrevista com o amparador das práticas da tenepes;  

a entrevista preliminar extrafísica; a entrevista pré-ressomática; a entrevista pós-dessomática; as 
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entrevistas pessoais com consciexes evoluídas; a sondagem bioenergética ou parapsicosférica do 

interlocutor. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do entendimento coloquial; o sinergismo atenção-educa-

ção-paciência; o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos interesses em grupo afim; o si-

nergismo interassistencial associação-cooperação; o sinergismo confortador vizinhança-confian-

ça; o sinergismo condomínio cognopolita–Cognópolis–Interlúdio; o sinergismo empatia-colo-

quialismo. 

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; o princípio administrativo pensar globalmente– 

–agir localmente; o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o prin-

cípio da análise; o princípio da síntese; o princípio de cada consciência ter algo a aprender  

e a ensinar. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da interlocução evolutiva cosmoética; a técnica da entrevista pe-

las competências; as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas. 

Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia. 

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 grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito esclarecedor da interlocução educada; o efeito intimista da conver-

sação olhos nos olhos; o efeito autorreciclador dos diálogos úteis; o efeito cognitivamente enri-

quecedor da comunicação intergeracional; o efeito do poliglotismo na ampliação do universo 

pessoal de possíveis interlocutores; o efeito das palavras-chave direcionando o acesso às infor-

mações magnas; o efeito evolutivo das autorreflexões; o efeito pingue-pongue (ciclo dinâmico 

pergunta-resposta). 

Enumerologia: a entrevista evolutiva com intermissivista consciencioterapeuta; a entre-

vista evolutiva com tenepessista veterano; a entrevista evolutiva com epicon conscienciômetra;  

a entrevista evolutiva com ofiexista ativo; a entrevista evolutiva com ser desperto; a entrevista 

evolutiva com consciex evolucióloga; a entrevista evolutiva com Serenão ou Serenona. 

Binomiologia: o binômio tempo-esforço; o binômio prós-contras; o binômio benefícios- 

-custos; o binômio conquistas-fracassos; o binômio acertos-erros; o binômio atenuantes-agra-

vantes; o binômio créditos-débitos; o binômio clareza-objetividade; o binômio bom humor–bom 

tom; o binômio sinceridade-confiabilidade. 

Interaciologia: a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação entrevista-

dor-entrevistado-testemunhas. 

Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestiona-

mento; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-omnipesquisas; o trinômio clareza-objetivida-

de-realismo; o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamenta-

ção-formulação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinô-

mio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorre-

flexão. 

Polinomiologia: as mensagens implícitas no polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo pessoa fa-

lante / pessoa reticente; o antagonismo autismo / verborragia; o antagonismo diálogo presencial 

/ diálogo virtual; o antagonismo conversação emocional / conversação intelectual; o antagonis-

mo sala de visita / sala de aula; o antagonismo colóquio / solilóquio. 
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Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assis-

tenciofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a diarioteca; a inventarioteca; a nosoteca;  

a laboroteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Comuni-

cologia; a Verbaciologia; a Interconscienciologia; a Impactoterapia; a Autexperimentologia;  

a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia; a Pesquisolo-

gia; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin entrevistadora; a conscin entrevistada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o entrevistado; o entrevis-

tador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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 entrevistada;  

a entrevistadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sa-

piens principiocolloquialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator;  

o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens evolutivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: entrevista evolutiva mínima = o encontro evolutivo da conscin lúcida 

com o tenepessista; entrevista evolutiva mediana = o encontro evolutivo da conscin lúcida com  

o evoluciólogo do grupocarma; entrevista evolutiva máxima = o encontro evolutivo da conscin lú-

cida com o Serenão ou Serenona. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia Evolutiva; a cultura da Comunicologia Tarís-

tica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem natural, os 3 tem-

pos básicos da entrevista profissional, através de 14 itens: 
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A.  Pré-entrevista: preparo. 

01.  Definição: objetivo; público-alvo; linhas orientadoras. 

02.  Pesquisa: contexto, biografia e perfil da personalidade do entrevistado. 

03.  Metodologia: entrevista não estruturada, semiestruturada ou estruturada. 

04.  Roteiro: temas fundamentais; perguntas-chave (abertas, semiabertas ou fechadas). 

05.  Elenco: entrevistador; testemunhas. 

06.  Documentação: reunião de documentação útil, caso necessário. 

07.  Marcação: data; local. 

 

B.  Entrevista: interlocução. 

08.  Pontualidade: respeito ao tempo alheio. 

09.  Registro: anotação, gravação, filmagem, fotografias. 

10.  Escuta: técnica; atenção. 

11.  Reformulação: a formulação de questões para o levantamento e aprofundamento 

nas informações requeridas. 

 

C.  Pós-entrevista: acabativa. 

12.  Organização: tratamento dos dados. 

13.  Reflexão: ponderação sobre os resultados. 

14.  Divulgação: do material coletado; o respeito às informações in off. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a entrevista evolutiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Acrescentamento:  Maximologia;  Neutro. 

03.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 

06.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

07.  Coleta  seletiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

08.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Fontificação:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Gratuidade  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

14.  Macete  técnico-administrativo:  Administraciologia;  Neutro. 

15.  Momento  da  circunspecção:  Autexperimentologia;  Neutro. 

 

A  ENTREVISTA  ESCOLHIDA,  FÍSICA  OU  EXTRAFÍSICA,  
QUANDO  COSMOÉTICA  E  TÉCNICA,  PODE  SEMPRE 
ADITAR  ALGO  ESCLARECEDOR  À  CONSCIN  LÚCIDA  

PESQUISADORA  DOS  PROCEDIMENTOS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promoveu alguma entrevista específica com 

alguém capaz de oferecer subsídios evolutivos confiáveis? Quais proveitos obteve? 
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E N T R E V I S T A    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A entrevista interassistencial é a mudança inteligente do ataque assediador 

da consciex assediadora em interlocução de compreensão, harmonia e ajuda, promovida pela 

conscin lúcida empregando o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo entrevista é adaptação semântica do idioma Inglês, interview, “vis-

ta e colóquio entre pessoas em algum local combinado”, provavelmente através do idioma Fran-

cês, entrevue, de entrevoir, “avistar; entrever”, e constituído pelos vocábulos entre, derivado do 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”, e vista, procedente também do idioma 

Latim, videre, “ver; descobrir; examinar; perscrutar; observar; empregar a vista; presenciar; ser 

testemunha de; experimentar”. Surgiu no Século XVII. O prefixo inter vem igualmente do idioma 

Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência procede do mesmo 

idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Entrevista de ajuda. 2.  Interlocução assistencial. 3.  Acolhimento 

fraterno. 

Neologia. As 3 expressões compostas entrevista interassistencial, entrevista interassis-

tencial conscienciometrológica e entrevista interassistencial consciencioterapêutica são neologis-

mos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Entrevista de emprego. 2.  Entrevista midiática. 

Estrangeirismologia: o  rapport interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da inteligência evolutiva (IE) interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das intercomunicações; o holopensene de intercon-

fiança; o holopensene de respeito mútuo; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmo-

nopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os parapense-

nes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a intercomunicação evolutiva; a interrelação dinâmica; o estabelecimento da 

ponte da intercompreensão entre consciências; a garantia de sigilo; a coerência entre a expressão 

corporal e o conteúdo verbalizado transmitindo confiança. 

 

Parafatologia: a entrevista interassistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as reações inteligentes da conscin lúci-

da no caminho para a desperticidade; a habilidade paradiplomática; o ato de não pensenizar mal 

contra o assediador extrafísico; a interleitura parapsicosférica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do entendimento coloquial; o sinergismo atenção-educa-

ção-paciência; o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos interesses em grupo afim; o si-

nergismo interassistencial associação-cooperação; o sinergismo confortador vizinhança-confian-

ça; o sinergismo condomínio cognopolita–Cognópolis–Interlúdio; o sinergismo empatia-colo-

quialismo; o sinergismo disponibilidade assistencial–habilidade interpessoal; o sinergismo co-

municativo clareza-objetividade-concisão. 
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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; o princípio administrativo pensar globalmente–

–agir localmente; o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o prin-

cípio da análise; o princípio da síntese; o princípio de cada consciência ter algo a aprender  

e a ensinar; o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da interlocução evolutiva cosmoética; a técnica da entrevista pe-

las competências; as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; a técnica do sobrepairamento 

analítico; as técnicas dos ganchos didáticos; as metáforas técnicas. 

Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia. 

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 grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito esclarecedor da interlocução educada; o efeito intimista da conver-

sação olhos nos olhos; o efeito autorreciclador dos diálogos úteis; o efeito cognitivamente enri-

quecedor da comunicação intergeracional; o efeito do poliglotismo na ampliação do universo 

pessoal de possíveis interlocutores; o efeito das palavras-chave direcionando o acesso às infor-

mações magnas; o efeito evolutivo das autorreflexões; o efeito pingue-pongue (ciclo dinâmico 

pergunta-resposta); os efeitos evolutivos da intercooperação. 

Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo perguntas-respostas; o ciclo assim-de-

sassim; o ciclo ouvir-observar-analisar-intervir. 

Enumerologia: a construção da empatia; a reunião de informações; a clarificação do 

pensamento; a ordenação de ideias; a compreensão do problema; a formulação de diagnóstico;  

a indicação de soluções. 

Binomiologia: o binômio tempo-esforço; o binômio prós-contras; o binômio benefícios- 

-custos; o binômio conquistas-fracassos; o binômio acertos-erros; o binômio atenuantes-agra-

vantes; o binômio créditos-débitos; o binômio clareza-objetividade; o binômio bom humor–bom 

tom; o binômio sinceridade-confiabilidade; o binômio comunicação verbal–comunicação não 

verbal; o binômio mensagem explícita–mensagem implícita; o binômio tacon-tares. 

Interaciologia: a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação entrevista-

dor-entrevistado-testemunhas; a interação expressão do pensamento–expressão do sentimento;  

a interação Terapeuticologia-Reeducaciologia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo mecanismos de defesa do ego–mecanismos de 

enfrentamento; o crescendo evolutivo conscin autovitimizada–agente da tares. 

Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestiona-

mento; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-omnipesquisas; o trinômio clareza-objetivida-

de-realismo; o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamenta-

ção-formulação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinô-

mio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorrefle-

xão; o trinômio contato visual–escuta ativa–compreensão empática. 

Polinomiologia: as mensagens implícitas no polinômio postura-olhar-voz-gesto; o poli-

nômio momento certo–lugar adequado–companhia correta–conteúdo apropriado. 

Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo pessoa fa-

lante / pessoa reticente; o antagonismo autismo / verborragia; o antagonismo diálogo presencial 

/ diálogo virtual; o antagonismo conversação emocional / conversação intelectual; o antagonis-

mo sala de visita / sala de aula; o antagonismo colóquio / solilóquio; o antagonismo observar 

/ inferir; o antagonismo perguntas prolíficas / perguntas contraproducentes; o antagonismo pala-
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vras esclarecedoras / palavras vazias; o antagonismo silêncio fecundo / silêncio estéril; o anta-

gonismo conversa tarística / conversa clichê. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assis-

tenciofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a diarioteca; a inventarioteca; a nosoteca;  

a laboroteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Grupo-

carmologia; a Comunicologia; a Verbaciologia; a Interconscienciologia; a Impactoterapia; a Au-

texperimentologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Autocriterio-

logia; a Pesquisologia; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; 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 evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; 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 interlocutor; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sa-

piens principiocolloquialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator;  

o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens evolutivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: entrevista interassistencial conscienciometrológica = a mudança inteli-

gente do ataque assediador da consciex assediadora em interlocução de compreensão, harmonia  

e ajuda, promovida pelo conscienciômetra empregando o trinômio acolhimento-orientação-enca-

minhamento; entrevista interassistencial consciencioterapêutica = a mudança inteligente do ata-

que assediador da consciex assediadora em interlocução de compreensão, harmonia e ajuda, pro-

movida pelo consciencioterapeuta empregando o trinômio acolhimento-orientação-encaminha-

mento. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Multidimensional. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a entrevista interassistencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Acrescentamento:  Maximologia;  Neutro. 

03.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 

06.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

07.  Coleta  seletiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

08.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Entrevista  evolutiva:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Gratuidade  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

14.  Macete  técnico-administrativo:  Administraciologia;  Neutro. 

15.  Momento  da  circunspecção:  Autexperimentologia;  Neutro. 

 

TODA  ENTREVISTA  INTERASSISTENCIAL,  POR  MEIO   
DO  EMPREGO  DO  TRINÔMIO  ACOLHIMENTO,  ORIENTA-
ÇÃO  E  ENCAMINHAMENTO,  AJUDA  SEMPRE  A  EVOLU-

ÇÃO  DE  TODAS  AS  CONSCIÊNCIAS  PARTICIPANTES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de alguma entrevista interassisten-

cial conscienciológica? Na condição de entrevistador(a) ou entrevistado(a)? 
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E N U M E R A Ç Ã O    G E N E R A L I Z A D A  
( E N U M E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A enumeração generalizada é a técnica, ato ou efeito de estender a compo-

sição da listagem vertical dos objetos, itens, fatores, elementos, variáveis, interconexões, efeitos  

e contextos de pesquisa identificados, abordados, analisados, observados e investigados pelo pes-

quisador, ou pesquisadora, o tempo todo, como bom hábito pesquisístico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo enumeração vem do idioma Latim, enumeratio, “enumeração; re-

senha; conta por parcelas; ação de rever o número de hipóteses (na argumentação); resumo; reca-

pitulação”. Surgiu no Século XVIII. A palavra generalizar procede provavelmente do idioma 

Francês, généraliser, “generalizar”, derivada de général, “geral”, e esta do idioma Latim, genera-

lis, “geral”. Os vocábulos generalizar e generalizado apareceram também no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Numeração generalizada. 02.  Aparitmese generalizada. 03.  Côm-

puto pesquisístico. 04.  Omnienumeração. 05.  Enumeração urbi et orbi. 06.  Enumeração univer-

sal. 07.  Enumeração ordenada exaustiva. 08.  Contagem numérica; listagem geral. 09.  Inventa-

riologia Técnica. 10.  Levantamento detalhístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas enumeração generalizada, enumeração generali-

zada primária e enumeração generalizada evoluída são neologismos técnicos da Enumerologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisa desorganizada. 2.  Anarquia antitécnica. 3.  Ideias disper-

sas. 4.  Achados dispersos. 5.  Exposição confusa. 

Estrangeirismologia: o balanço universal dos findings. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às técnicas da Pesquisologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização técnica; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a re-

tilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a contagem numérica; as associações de ideias; os confrontos úteis; a coloca-

ção dos achados na ordem ideal no momento evolutivo; a relação metódica dos itens de pesquisa; 

a exposição sistemática dos achados pesquisísticos; a ordem funcional da enumeração vertical;  

o enriquecimento da enumeração vertical; a enumeração a princípio parecendo ociosa, mas de-

monstrando logo depois a efetividade e a pertinência; a criação do hábito de fazer enumerações 

em todas as mínimas pesquisas e investigações; o traquejo adquirido com a elaboração das enu-

merações; a enumeração mental inicial; a enumeração gráfica em seguida; as partes do todo da in-

vestigação; a identificação dos elementos para a enumeração; o não desprezo de especificações 

pontuais; os fatos orientando as pesquisas; o ato de figurar e inventariar o mundo de pesquisa;  

a definição das realidades pela especificação realista das partes ordenadas; as definições com enu-

merações; as interatividades dos fatos pela sintonia das afinidades; o ajuizamento criterioso; a hi-

peracuidade; a atenção multifocal; o enfoque panorâmico; a abordagem abrangente; o entrecruza-

mento de informações; a pancognição; a comprovação experimental; a bagagem experiencial;  

a descoberta e identificação das afinidades obscuras entre as coisas; a interatividade cósmica;  

a pesquisa da sincronicidade máxima por meio das enumerações; as aproximações simples; a pre-

paração do enumerograma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo técnico. 

Principiologia: o princípio dos fatos orientarem as pesquisas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da equivalência das condições. 

Tecnologia: a técnica da enumeração vertical; a técnica da enumeração horizontal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enumerologistas. 

Efeitologia: o efeito da contiguidade técnica. 

Ciclologia: o ciclo enumerativo de parafatos. 

Enumerologia: a enumeração generalizada; a enumeração aplicada a todas abordagens 

de pesquisa. 

Binomiologia: o binômio enumeração geral–memória pessoal; o binômio enumeração 

geral–cosmovisão pesquisística. 

Interaciologia: a interação pesquisador-pesquisa. 

Crescendologia: o crescendo mentalidade retilínea–mentalidade enumerativa. 

Trinomiologia: o trinômio enumerológico listagem-pertinência-homogeneidade; o tri-

nômio pesquisa-ordenação-enumeração; o trinômio Enumerologia-Metodologia-Taxologia. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento. 

Antagonismologia: o antagonismo pesquisa racional / pesquisador dispersivo. 

Paradoxologia: o paradoxo das retroperspectivas gerando as neoperspectivas. 

Politicologia: a cognocracia; a democracia tecnológica. 

Legislogia: a lei de atração dos afins; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a comunicofilia; a cienciofilia. 

Holotecologia: a enumeroteca; a inventarioteca; a ciencioteca; a cognoteca; a fatoteca;  

a analiticoteca; a intelectoteca. 

Interdisciplinologia: a Enumerologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Cri-

teriologia; a Sistematologia; a Tecnologia; a Metodologia; a Tudologia; a Informaticologia;  

a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a personalidade disposta e sem preguiça; a pessoa detalhista; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o enumerologista; o cosmovisiólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a enumerologista; a cosmovisióloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens enumerator; o Homo sapiens enumerologus; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens 

systemata; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enumeração generalizada primária = a inicial empregada pelo pesquisa-

dor novato; enumeração generalizada evoluída = a abrangente empregada pelo pesquisador vete-

rano. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Científica. 

 

Básica. A técnica da enumeração básica consiste em detalhar vários aspectos da ideia 

principal, indicando características, funções, processos ou situações, sempre de alguma forma  

a complementar a ideia exposta na introdução do texto. 

Vertente. Toda enumeração lógica, de qualquer linha de cognição, pode abrir vertente 

para a pesquisa racional mais ampla do assunto. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a enumeração generalizada, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Ciclo  enumerativo:  Enumerologia;  Neutro. 

06.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

09.  Enumerologia:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  ENUMERAÇÃO  GENERALIZADA  AMPLIA, 
DE  MANEIRA  EXTRAORDINÁRIA,  A  COMPREENSÃO  COS- 
MOVISIOLÓGICA  DO  PESQUISADOR,  OU  PESQUISADORA,  

PRINCIPALMENTE  QUANTO  AO  FOCO  DA  PESQUISA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega as técnicas da enumeração nas pesqui-

sas? Em quais condições? 
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E N U M E R O L O G I A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Enumerologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, 

teáticos ou pesquisas e vivências das enumerações empregando a técnica didática de feitura e pro-

cessamento de textos, através da listagem de fatos ou variáveis, centrada na autocrítica informa-

tiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo enumerar deriva do idioma Latim, enumerare, “contar; computar 

por inteiro; colocar tudo na conta, no cálculo; enumerar; fazer resenha; expor de modo esmiuça-

do; resumir; recapitular”. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, 

“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência das enumerações. 2.  Ciência das listagens. 3.  Ciência das 

Relações Metódicas. 4.  Metodologia Enumerológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo enumera-

ção: enumerabilidade; enumerador; enumeradora; enumerar; enumerativa; enumerativo; enu-

merável; enumerograma; enumeróloga; Enumerologia; enumerológica; enumerológico; enume-

rologista; enumerólogo; enumeroteca. 

Neologia. O vocábulo Enumerologia e as duas expressões compostas Enumerologia 

Simples e Enumerologia Abrangente são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Fatos dispersos. 2.  Ideias desorganizadas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Enumera-

ção: análise prototípica. 

Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Enumerologia é Seção, variável ou eventual, 

componente da Divisão Detalhismo, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade. 

 

Fatologia: a técnica didática; o processamento de textos; a Seção Enumerologia da Enci-

clopédia da Conscienciologia; o enumerograma; a matematização do conhecimento; as listas de 

expressões; as relações metódicas; a hierarquização enumerológica; a hierarquização interativa;  

a faculdade mental de enumerar; as colunas enumerativas; as definições com enumerações; a lis-

tagem de termos pertinentes ao mesmo tema; o listão; o listário; a relação; os apostilhamentos; as 

ordens das enumerações; as sequências ideativas; as aproximações simples; o número de itens da 

enumeração; o emprego do negrito e do itálico; a explicitação máxima do contexto; o atacadismo 

consciencial; o agrupamento de ideias afins; o continuísmo ideativo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da enumeração horizontal; o técnica da enumeração vertical. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Comunicologia. 

Ciclologia: o ciclo enumerativo. 
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Ciclologia: o ciclo enumerativo. 

Enumerologia: as enumerações simples; as enumerações compostas; as enumerações 

verticais; as enumerações sintéticas; as enumerações copiosas; a progressão enumerativa. 

Trinomiologia: o trinômio enumerológico listagem-pertinência-homogeneidade; o tri-

nômio pesquisa-ordenação-enumeração; o trinômio Enumerologia-Metodologia-Taxologia. 

Antagonismologia: o antagonismo coerência / incoerência. 

Politicologia: a gnosiocracia; a tecnocracia. 

Filiologia: a comunicofilia. 

Holotecologia: a enumeroteca; a metodoteca; a sistematicoteca; a taxoteca; a comunico-

teca; a ciencioteca; a filologoteca. 

Interdisciplinologia: a Enumerologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Con-

formática; a Filologia; a Linguística; a Estilística; a Sistematologia; a Didaticologia; a Parapeda-

gogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; 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 para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertu-

liano; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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 pa-

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. 

 

Hominologia: o Homo sapiens enumerator; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens commu-

nicologus; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Enumerologia Simples = a composta por 10 itens; Enumerologia Abran-

gente = a composta por 200 itens ou mais. 

 

Diagnóstico. No universo da Comunicologia, o pesquisador pode manter 1 ideia por li-

nha, consultando, depois de escrita a página, a listagem de itens com características e especifica-

ções, a fim de chegar ao diagnóstico informativo, da técnica das enumerações, ao modo destes 

30, listados na ordem funcional: 

01. Redação: o número exato dos tópicos totais. 

02. Discernimento: as definições de todo o texto. 

03. Ideias: o total dos argumentos originais expostos. 
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04. Sínteses: as frases-sínteses de 1 linha de extensão. 

05. Hipóteses: as hipóteses aventadas. 

06. Metodologia: as técnicas objetivas ou evoluídas. 

07. Literatura: as metáforas de natureza científica. 

08. Debate: os questionamentos e contribuições. 

09. Ordenação: as classificações das categorias. 

10. Terminologia: o total das expressões da Sinonimologia. 

11. Onomástica: os nomes próprios sem repetições. 

12. Grifos: o total das expressões sublinhadas. 

13. Aspeamentos: o total de pares de aspas usados. 

14. Expressões: o total das expressões compostas, com 1 ou mais vocábulos, emprega-

das no texto. 

15. Hífens: o total das expressões hifenizadas. 

16. Parênteses: o total dos pares de parênteses. 

17. Remissões: o total relativo a capítulos ou autores mencionados. 

18. Dicionário: o total de neologismos empregados. 

19. Poliglotismo: o total de estrangeirismos usados. 

20. Enumerologia 1: as enumerações diferentes. 

21. Enumerologia 2: as enumerações numeradas. 

22. Enumerologia 3: as enumerações intituladas. 

23. Enumerologia 4: os enunciados das enumerações. 

24. Exemplificação 1: o total dos vários exemplos. 

25. Exemplificação 2: o total dos exemplos racionais. 

26. Ilustrações: as figuras, desenhos, tabelas, mapas. 

27. Cifras: as equações, percentuais e estatísticas. 

28. Resultados: as conclusões obtidas. 

29. Bibliografia 1: as fontes específicas de referência. 

30. Bibliografia 2: as fontes conscienciológicas. 

 

Taxologia. À luz da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 catego-

rias de realidades nas quais se empregam as enumerações comunicativas: 

01.  Cognatos. 

02.  Dicionários. 

03.  Enciclopédias. 

04.  Glossários. 

05.  Holotecas. 

06.  Léxicos. 

07.  Listagens. 

08.  Tecas. 

09.  Tesauros. 

10.  Vade-mécuns. 

11.  Vocabulários. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Enumerologia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

2.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

3.  Ciclo  enumerativo:  Enumerologia;  Neutro. 

4.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 
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5.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Holotecologia:  Comunicologia;  Homeostático. 

7.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

AS  TÉCNICAS  DA  ENUMEROLOGIA  AMPLIAM  O  UNIVER-
SO  DAS  ABORDAGENS  TÉCNICAS,  EM  QUALQUER  RAMO 
DO  CONHECIMENTO  AVANÇADO,  E  O  DICIONÁRIO  CERE- 

BRAL  ANALÓGICO  DOS  PESQUISADORES,  EM  GERAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega as técnicas da Enumerologia nas comu-

nicações interconscienciais? Qual a maior enumeração de itens técnicos já elaborada por você? 
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E N U N C I A Ç Ã O    P E N S Ê N I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A enunciação pensênica é o ato ou efeito de a conscin expressar-se, bus-

cando sintonizar o modo de pensar, sentir e agir nos solilóquios e / ou nas interlocuções em lin-

guagem verbal, não verbal e parapsíquica, em qualquer realidade multidimensional. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra enunciação vem do idioma Francês, énonciation, derivada do idi-

oma Latim, enuntiatio, “exposição; proposição; narração”, e esta do verbo enuntiare, “exprimir; 

enunciar; dizer; expor; manifestar”. Surgiu no Século XVII. O termo pensamento deriva também 

do idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar, formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; 

meditar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo sentimento procede igualmente do idioma Latim, 

sentimentum, sob a influência 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. A palavra energia provém do idio-

ma Francês, énergie, derivada do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força 

em ação”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ato ou efeito de enunciar pensenes. 2.  Expressão do pensene. 3.  Ex-

posição das ideias e sentimentos. 4.  Elocução consciencial. 5.  Manifestação da autopensenidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 73 cognatos derivados do vocábulo enunciação: 

anunciação; anunciada; anunciado; anunciador; anunciadora; anunciante; anunciar; anunciati-

va; anunciativo; anúncio; anuncista; denúncia; denunciação; denunciada; denunciado; denun-

ciador; denunciadora; denunciante; denunciativa; denunciativo; denunciatório; denunciável; 

despronúncia; despronunciada; despronunciado; despronunciador; despronunciadora; despro-

nunciamento; despronunciante; despronunciar; despronunciável; enunciada; enunciado; enun-

ciador; enunciadora; enunciar; enunciativa; enunciativo; enunciável; prenunciação; prenun-

ciada; prenunciado; prenunciador; prenunciadora; prenunciamento; prenunciante; prenunciar; 

prenunciativa; prenunciativo; prenunciável; prenúncio; pronúncia; pronunciabilidade; pronun-

ciação; pronunciada; pronunciado; pronunciamento; pronunciar; pronunciável; renúncia; re-

nunciabilidade; renunciação; renunciada; renunciado; renunciador; renunciadora; renuncia-

mento; renunciante; renunciar; renunciatário; renunciativo; renunciatório; renunciável. 

Neologia. As 3 expressões compostas enunciação pensênica, enunciação pensênica in-

traconsciencial e enunciação pensênica extraconsciencial são neologismos técnicos da Comuni-

cologia. 

Antonimologia: 1.  Antiexpressão pensênica. 2.  Mutismo consciencial. 3.  Bloqueio da 

autexpressão. 4.  Indisponibilidade enunciativa. 5.  Incapacidade enunciativa. 

Estrangeirismologia: o énoncé tarístico e descomplicado; os flashes retrocognitivos de-

rivados de palavra enunciada; o instante multidimensional do ego-hic-nunc da conscin enunciado-

ra; a énonciation pensênica silenciosa durante a tenepes; o Autopensenarium; a open mind enun-

ciativa; a produção discursiva pela interação langue-parole; o ethos discursivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ortopensenidade comunicativa evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: − Ortopen-

senidade: enunciação madura. Discurso é clareza. 

Citaciologia. A expressão latina de ore tuo te judico (pelas tuas palavras sei quem tu és), 

de autor desconhecido; as infindáveis enunciações pensênicas resumidas na frase “o cosmos  

é o limite”, por analogia à expressão popular “o céu é o limite”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a enunciação pensênica; o holopensene pessoal da comunicabilidade;  

a pensenização hígida influindo na enunciação; a hipótese do primopensene; a base ortopensênica 

dos enunciados; a matriz pensênica do paracérebro; a retilinearidade ortopensênica; a linguagem 

humana estruturando a autopensenização intrafísica; o megafoco na criação contínua da ortopen-

senidade; o holopensene pró-ortopensenização; a autodeterminação ortopensênica; a continuidade 

ininterrupta dos pensenes; a jurisprudência ortopensênica; a busca da ortopensenidade do domínio 

social; a ortobiose pensênica; o pensene teático; a cronometria do fluxo pensênico em nanose-

gundos; a autoortopensenidade; a força presencial traduzida pela enunciação pensênica; a autex-

pressão da falácia lógica da autopensenidade; a qualidade da enunciação pensênica advinda do 

autocontrole das emoções e paixões; o átimo pensênico; o arcabouço pensênico da consciência;  

o pensene restringido pela enunciação; a enunciação pensênica pseudassistencial; a enunciação 

rompendo a couraça patopensênica; a pensenização enunciada para os carentes de informação;  

o modus operandi de pensenizar definido pela Paragenética; o esboço da enunciação zoopen-

sênica; a verborragia enquanto fenômeno da pensenização desfocada e dispersa; a pensenização 

destrambelhada; a afasia desestabilizando a capacidade enunciativa; o pensene autodesassediante 

não enunciado; a manifestação do grupopensene; a interferência do xenopensene na enunciação; 

os detalhes das automanifestações pensênicas; a materialização sonora do pensene; a enunciação 

pensênica telepática. 

 

Fatologia: a autocoerência verbaciológica; a enunciação pautada pelo código pessoal de 

Cosmoética (CPC); o dito e o não dito; a aplicação dos saberes comunicativos nas enunciações;  

o discurso autodiscernido; a sincronia do pensar e do falar; o fator linguístico influenciando  

a enunciação; o discurso egoico da conscin autocentrada; o impacto das ideias após serem enun-

ciadas; a autodescoberta das habilidades enunciativas; a inadequação do enunciado com o contex-

to; as condições de produção do enunciado; a análise crítica dos enunciados ditos e grafados;  

a eminência do ato de falar; a autoconsciência do sujeito do discurso; a enunciação monoideica;  

a enunciação desvelando o perfil consciencial do enunciador; o vislumbre da Paragenética pessoal 

no modo de enunciar; a polifonia enunciativa da conscin parapsíquica; a autorreflexão de olhos 

fechados; o pronome pessoal enquanto recurso linguístico expressivo da intraconsciencialidade;  

a instância do discurso definindo as coordenadas do sujeito enunciador; a língua enquanto condi-

ção de intersubjetividade na comunicação linguística; a autexposição oral pública; a extensão dos 

dicionários cerebrais propiciando a precisão comunicativa; a formulação de problema pelo enun-

ciado; o anticonflitismo da pacificação individual enunciada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções 

das pararrepercussões da própria fala no outro; a paraenunciação multidimensional; a evocação da 

Central Extrafísica da Verdade (CEV); a conexão multidimensional com o xenopensene; a re-

lação direta da enunciação pensênica com o parambiente e comunexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Autoconsciencioterapia-autexpressão; o sinergismo pen-

senização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo autodiscernimento comu-

nicativo–intencionalidade cosmoética–domínio bioenergético. 

Principiologia: o princípio da explicitação autopensênica; o princípio cosmoético de 

não pensenizar mal dos outros; o princípio cosmoético da enunciação ortopensênica; o princípio 

da comunicabilidade interconsciencial; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio 

das interações pensênicas recíprocas; o princípio da equalização holopensênica; o princípio da 

autevolução ser a autodepuração cosmoética da pensenosfera pessoal; o princípio do direito uni-

versal ao livre pensamento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética aplicado à autopensenização. 
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Teoriologia: a teoria da enunciação (Linguística); a teoria da retilinearidade da auto-

pensenização; a teoria da indissociabilidade dos componentes do pensene; a teoria do pensene 

ser a unidade de manifestação prática da consciência; a teoria do estado vibracional autodefen-

sivo. 

Tecnologia: a técnica da economia de males; a técnica da Autopensenometria; a técnica 

do detalhismo; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da reciclagem intraconsciencial;  

a técnica da diferenciação pensênica; as técnicas autodesassediadoras; as técnicas da Higiene 

Autopensênica; as técnicas da desassim; a técnica da autochecagem da intencionalidade pessoal; 

a técnica de prevenção e correção de erros; a técnica de saber falar lucidamente considerando  

o momento, o lugar, as testemunhas, as palavras e o modo de inflexão da voz; a técnica de guar-

dar silêncio no momento exato; a técnica do autaperfeiçoamento cosmoético. 

Voluntariologia: a disponibilidade do voluntário para enunciações pensênicas produ-

tivas e tarísticas; o encontro do voluntariado com foco nas enunciações interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório da 

autorganização; o laboratório da Paragenética; o laboratório das retrocognições; o laboratório 

da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Sere-

narium); o laboratório da diferenciação pensênica; o laboratório da Autoconscienciometrologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Pense-

nólogos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invísivel da Cosmoeticologia; o Colé-

gio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível 

da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível dos Pesqui-

sadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da materialização do pensene em sons e palavras durante a inter-

locução; o efeito pró-comunicativo da retilinearidade pensênica da enunciação; o efeito polissê-

mico dos vocábulos nos diálogos terapêuticos; o efeito das extrapolações mentaissomáticas;  

o efeito da vontade da consciência sobre os subpensenes e xenopensenes assediadores; o efeito 

da perda da memória na capacidade cognitivo-enunciativa; o efeito do trinômio atenção dividi-

da–taquipsiquismo–autotaquirritmia na enunciação pensênica; o efeito pró-comunicativo do the-

saurus cerebral na enunciação pensênica. 

Neossinapsologia: a geração de neossinapses a partir da autorreflexão. 

Ciclologia: o ciclo interlocutório do pensenizar-enunciar-ouvir-decodificar-repenseni-

zar; o ciclo de neoideias. 

Enumerologia: a enunciação tarística da pensenização; a enunciação assistencial da 

pensenização; a enunciação retilínea da pensenização; a enunciação organizada da penseniza-

ção; a enunciação didática da pensenização; a enunciação gongórica da pensenização; a enun-

ciação verborrágica da pensenização. 

Binomiologia: o binômio enunciado-dito; o binômio língua-fala; o binômio signo-pen-

sene; o binômio supor-refletir; o binômio ortopensenização-ortoenergização; o binômio ortopen-

senidade-amparabilidade; o binômio teática-verbação; o binômio autocoerência-enunciação. 

Interaciologia: a interação entre o paradito e o não dito; a interação pensenidade do 

enunciador–situação de enunciação; a interação assistencial do pensene empático−patopensene;  

a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação memória de cur-

to prazo–memória de longo prazo. 

Crescendologia: o crescendo paraenunciação-enunciação; o crescendo evolutivo pato-

pensenizar-pensenizar-ortopensenizar. 

Trinomiologia: o trinômio conscin-aqui-agora; o trinômio compreensão-interpretação- 

-reação; o trinômio cosmoético intenção-ortopensenização-enunciação; o trinômio pedido-or-

dem-anúncio; o trinômio interrogação-entonação-sentido; o trinômio identidade-alteridade-gru-

palidade; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio ortopensênico parar- 

-refletir-falar; o trinômio autopensenização–rapport–bolsões extrafísicos. 
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Polinomiologia: o polinômio análise-síntese-autorreflexão-decisão-enunciação; o poli-

nômio pensar bem–querer bem–agir bem–viver bem–enunciar bem; o polinômio clareza-objetivi-

dade-concisão-realismo. 

Antagonismologia: o antagonismo dos tempos verbais presente-passado / passado-pre-

sente; o antagonismo fôrma ortopensênica / fôrma patopensênica; o antagonismo essência / apa-

rência; o antagonismo (conceitual) significação da frase / sentido do enunciado. 

Paradoxologia: o paradoxo de a enunciação pensênica de qualquer interlocução na di-

mensão intrafísica ser simultaneamente multidimensional. 

Politicologia: a liberdade de expressão na democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual e comunicacional. 

Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;  

a priorofilia; a coerenciofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a cogniciofobia; a glossofobia; a logofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da alienação; a sín-

drome de Wernicke-Korsakoff; a síndrome de Tourette; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a mania de pensar mal do outro. 

Mitologia: o mito de não se falar sobre temas tabus; o mito de ser inteligente por ter vo-

cabulário difícil. 

Holotecologia: a cognoteca; a mentalsomatoteca; a midiateca; a comunicoteca; a lin-

guisticoteca; a ortopensenoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Pensenologia; a Autopensenologia; a Linguis-

ticologia; a Neuroconscienciologia; a Semiótica; a Parapercepciologia; a Lexicografia; a Estilo-

logia; a Paragenética. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista; a personalidade ortocentrada. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; 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 debatedor;  

o orador; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o tradutor; o intérprete; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o locutor; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o ver-

betólogo; 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 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 debatedora;  

a oradora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a tradutora; a intérprete; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a locutora; 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 autologicus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapi-

ens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Ho-

mo sapiens inductorpensenicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: enunciação pensênica intraconsciencial = a expressa na forma de soliló-

quio gerando a autorreflexão profunda; enunciação pensênica extraconsciencial = a expressa em 

qualquer tipo de linguagem em processo de comunicação pelas interações interconscienciais. 

 

Culturologia: a cultura da erudição; a cultura da prática democrática das interlocuções 

tarísticas; a cultura da Debatologia; a cultura do diálogo terapêutico; a cultura do didatismo nas 

enunciações pedagógicas; a cultura da Ortopensenologia. 

 

Tabelologia. Do ponto de vista da Linguisticologia, eis, por exemplo, 10 aspectos inter-

venientes na enunciação, listados em ordem alfabética, nos quais se comparam as abordagens in-

trafisicalista e conscienciológica: 

 

Tabela  –  Intervenientes  na  Enunciação  Pensênica 

 

N
os

 Abordagem  intrafisicalista Abordagem  conscienciológica  

01. 
Desconsideração do sujeito empírico 

da enunciação 
Foco de interesse na conscin-enunciadora 

02. Exame do contexto da enunciação 
Avaliação da pensenidade e da intracons-

ciencialidade  

03. Fatores intra e extralinguísticos Fatores intra e extraconscienciais 

04. Foco nas linguagens oral e escrita 
Foco nas linguagens autopensênicas e pa-

rapsíquicas 

05. História pessoal do enunciador 
Mapeamento do padrão holopensênico  

e holobiográfico da conscin-interlocutora 

06. Horizonte tridimensional Visão multidimensional  

07. Local geográfico da enunciação 
Vínculo pensênico com os bolsões extrafí-

sicos 

08. Observação da cronologia dos fatos 
Consideração da Paracronologia dos fatos 

e parafatos 

09. 
Quantidade de conscins-interlocu-

toras 
Parapopulação afinizada pensenicamente 

10. Uso dos recursos linguísticos Domínio das energias conscienciais  

 

Tipos. Pela ótica da Cogniciologia, a enunciação pensênica pessoal pode ser classificada 

em 2 tipos, sob a perspectiva da capacidade gerativa de autopensenes, listados em ordem funcio-

nal: 

1.  Monocognitiva: quando se restringe ao simples ato de fala (conscin-enunciadora). 

2.  Omnicognitiva: quando envolve várias linguagens e ferramentas comunicativas ao 

mesmo tempo (conscin-multienunciadora). 

 

Holomaturologia. De acordo com as recuperações de cons de cada intermissivista, as 

enunciações pensênicas qualificam-se a partir do aumento da holomaturidade consciencial, permi-

tindo extrapolações extralinguísticas, parapsíquicas e autopensênicas. 

 

Coerenciologia. Nas manifestações intrafísicas, a autexpressão desvelada pelo ato de 

pensenizar demonstra a capacidade de autodiscernimento, autodeterminação, autocoerência, auto-

coesão e retilinearidade pensênica, melhorando as relações interconsciencias, priorizações, ges-

cons, metas proexológicas, com base no desenvolvimento do binômio ortopensenidade–enuncia-

ção pensênica. 
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Intencionologia. Nas interações grupais, a conscin se conecta e se afiniza conforme  

a intenção primeira, camuflável ou não para outras conscins, porém, transparente e translúcida 

para as consciexes envolvidas, assediadoras ou amparadoras. O pensene, em si, não possui pare-

des, restringimentos ou erros de abordagens. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a enunciação pensênica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Ato  de  pensenizar:  Autopensenologia;  Neutro. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

07.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

08.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Linguagem  erudita:  Erudiciologia;  Neutro. 

13.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  PRODUZ  ENUNCIAÇÕES  

PENSÊNICAS  BUSCANDO  MAIOR  AUTOQUALIFICAÇÃO  

COMUNICACIONAL  SADIA,  TARÍSTICA,  COSMOÉTICA,  
EXPANDINDO  A  RETILINEARIDADE  DO  PENSAMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em mapear o autodesempenho enun-

ciativo? As enunciações pensênicas atuais são coerentes com os conteúdos da intermissibilidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Benveniste, Émile; Problémes de Linguistique Générale; 294 p.; 20 caps.; Vol. II; 6 abrevs.; 4 tabs.; alf.; 

19 x 12,5 cm; br.; Éditions Gallimard; Paris; 2008; páginas 43 a 88. 

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 
318 a 336. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Barbisan, Leci Borges; O Conceito de Enunciação em Benveniste e em Ducrot; Artigo; Revista Letras;  

N. 33; “Émile Benveniste:  nterfaces Enuncia  o & Discursos”; Programa de Pós Graduação em Letras (PPGL); Univer-
sidade Federal de Santa Maria (UFSM); Santa Maria, RS; Julho-Dezembro, 2006; 14.05.07; 21h13; páginas 23  

a 35; 2 enus.; 1 nota; 8 refs.; disponível em: <http://w3.ufsm.br/revistaletras/letras33.html>; acesso em: 06.11.12; ISSN 

1519-3985. 

 

A. S. 
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E N V E L H E C I M E N T O  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O envelhecimento é o ato ou efeito de a pessoa envelhecer-se, avançar mais 

na idade física ou de aparentar velhice ou antiguidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo envelhecer deriva do idioma Latim, vetulus, de vetus, “remoto, an-

tigo, idoso, velho”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento vem igualmente do idioma Latim, 

mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A palavra envelhecimento apareceu no 

Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Velhice. 02.  Ancianidade; ancianismo. 03.  Senectude; senescên-

cia; senilidade. 04.  Gerontismo. 05.  Gerontologia. 06.  Geriatria. 07.  Gerontoteca. 08.  Longevi-

dade. 09.  Terceira idade. 10.  Quarta idade. 

Neologia. Os 2 vocábulos minienvelhecimento e megaenvelhecimento são neologismos 

técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 01.  Antienvelhecimento. 02.  Juvenescimento.  03. Juvenilidade.  

04.  Juventude. 05.  Mocidade. 06.  Rejuvenescimento. 07.  Efebia. 08.  Jeunesse dorée. 09.  He-

belogia. 10.  Hebiatria. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Enve-

lhecimento significa privilégio. Envelhecimento: fenômeno biopsicossocial 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade consciencial; os geropensenes; a ge-

ropensenidade; os esclerosopensenes; a escleropensenidade. 

 

Fatologia: o envelhecimento; o envelhecimento intrafísico; o envelhecimento humano;  

o envelhecimento orgânico; o envelhecimento somático; o envelhecimento ginossomático; o enve-

lhecimento androssomático; a avalanche de envelhecimento; a expectativa dilatada de vida huma-

na; a terceira idade física; a quarta idade física; a ancianidade; a anciania; o ancianismo; a longe-

vidade problemática; a sarcopenia; a falência dos órgãos; a menor expectativa de vida; a fraqueza 

muscular; a catabiose; a diminuição das reservas orgânicas; as perdas intensivas de neurônios;  

a falência do conteúdo mental; as doenças coexistentes; as comorbidades; a frente ampla dos 

achaques; a progéria; as cãs; as manchas senis (flores de cemitério); a pele flácida; as verrugas; as 

perdas orgânicas; as perdas afetivas; as perdas sociais; a baixa autoimagem; a baixa autestima;  

a caduquice; a senilidade prematura; a pré-senescência; a caducidade precoce; a rabugice; a ran-

zinzice; a ranhetice; a mussitação; a murmuração; a debilitação intelectiva anacrônica; a disritmia; 

o cérebro obsoleto; a idade provecta; a deterioração intelectual; a falha mental mais recente; a afa-

sia do idoso; o tinido ou ruído irritante da população grisalha; o senilismo; o geromarasmo; o ge-

rontismo; a demência senil; a parafrenia tardia como sendo o sentimento de perseguição e as fan-

tasias elaboradas em torno disso pela pessoa idosa; a busca natural dos prolongadores da vida in-

trafísica; os idosos jovens e os idosos velhos; o QE ou o quociente de eficiência no período da 

maturidade humana; a agerasia ou a condição e qualidade do indivíduo vigoroso na velhice, tam-

bém chamada pessoa bem-conservada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a heterassediali-

dade. 
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III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria do desgaste; a teoria dos radicais livres. 

Crescendologia: o crescendo qualidade de vida–quantidade de vida. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) da longevidade velhos jovens–velhos-velhos–velhos 

mais velhos da Gerontologia. 

Antagonismologia: o antagonismo automaturidade consciencial / epopeia do envelheci-

mento. 

Fobiologia: a gerontofobia; a gerascofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Arnold Pick; a síndrome de Hakim; a síndrome de Book; 

a síndrome da ruína iminente. 

Holotecologia: a gerontoteca; a cronoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Paracronologia; a Gerontologia; a Gerontopsi-

quiatria; a Neuropatologia; a História; a Passadologia; a Retropensenologia; a Casuística; a Vi-

venciologia; a Genética; a Criteriologia; a Perdologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla cuidador–paciente geriátrico; a personalidade ultrapassada. 

 

Masculinologia: o demente senil; o geronte; o paciente da Gerontopsiquiatria; o gagá;  

o escravo do Senectossoma; o sênior; o personagem Matusalém; o matusalêmico; o odoxagená-

rio; o ranheta; o rezingão; o rabugento; o ranzinza; o resmungão; o retrógrado; o malencarado;  

o malapessoado; o acasmurrado; o embolorado; o acabadão; o velhão; o macróbio; o senecto. 

 

Femininologia: a demente senil; a geronte; a paciente da Gerontopsiquiatria; a gagá;  

a escrava do Senectossoma; a matusalêmica; a odoxagenária; a ranheta; a rezingona; a rabugenta; 

a ranzinza; a resmungona; a retrógrada; a malencarada; a malapessoada; a acasmurrada; a embo-

lorada; a acabadona; a velhona; a macróbia; a senecta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens provectus; o Homo sapiens senescens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minienvelhecimento patológico = a perda de alguma lucidez aos 50 anos 

de idade; megaenvelhecimento homeostático = o ato de ser pessoa centenária lúcida. 

 

Culturologia: a cultura da Gerontologia. 

Vantagens. No geral, obviamente, a juventude humana é sempre preferível ao envelheci-

mento, ou seja, a máquina nova é melhor para ser usada em comparação com a desgastada. Con-

tudo, realisticamente, nem tudo é desvantagem na velhice. Por exemplo, na área do mentalsoma,  

a segurança da cognição da maturidade é muito melhor se comparada aos arroubos da inexperiên-

cia da mocidade. Outro exemplo: na área do soma, os perfumes da Natureza predominam na ida-

de juvenil, no entanto, a perda do olfato – hiposmia ou anosmia por obsolescência ou acidente – 

nem sempre é desvantagem em função do predomínio dos gases malcheirosos do próprio soma na 

idade madura. 

Colheita. Sob a ótica da Somatologia, a partir da terceira idade, se a conscin intelectual 

se mantém lúcida, depois de longa vida operosa, tudo torna-se mais rentável evolutivamente, dá 

dividendos e é mais abrangente, panorâmico, em função da bagagem pessoal acumulada. É a fase 

paradoxal da colheita mentalsomática quando o corpo estiola e a consciência se expande. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o envelhecimento, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

2.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

3.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

4.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

6.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

7.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

QUEM  ACOLHE  A  CHEGADA  DA  VIDA  HUMANA  MADURA 

DE  MODO  COMPREENSIVO  E  DE  BOM HUMOR,  SEM  RE-
CLAMAR  NEM  TORNAR-SE  CÁUSTICO,  OBTÉM  MELHO-

RES  RESULTADOS  DA  HOLOMATURIDADE  HUMANA. 
 

Questionologia. Você já chegou à condição de veterano ou veterana da vida com bom- 

-humor? Quais vantagens você obtém com tal estágio existencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 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 Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 685. 
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E N V E R G A D U R A    C O S M O É T I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A envergadura cosmoética é a condição da conscin lúcida, homem ou mu-

lher, quanto à qualidade dos pensamentos, sentimentos, energias, intenções e ações pessoais ali-

nhadas ao fluxo do Cosmos, capaz de sobrepairar a Fatuística e influenciar de modo exemplarista, 

irresistível e interassistencial, consciências, realidades ou pararrealidades. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição virga deriva do idioma Latim, “vara, vergôntea, 

ramo, renovo; pau, bordão, cajado; açoite; fasces consulares; vassoura; membro viril”. O vocábu-

lo envergadura apareceu em 1844. A palavra 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 

procede do idioma Latim, ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e es-

te do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Estatura cosmoética. 2.  Grandeza cosmoética. 3.  Competência cos-

moética. 4.  Magnitude cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo envergadu-

ra: desenvergamento; desenvergar; envergamento; envergar; verga; vergada; vergado; verga-

lhada; vergalhamento; vergalhão; vergalhar; vergar; vergara. 

Neologia. As 4 expressões compostas envergadura cosmoética, minienvergadura cos-

moética, maxienvergadura cosmoética e megaenvergadura cosmoética são neologismos técnicos 

da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Insignificância cosmoética. 2.  Minudência cosmoética. 3.  Desqua-

lificação moral. 

Estrangeirismologia: o background multiexistencial pessoal; o modus operandi mul-

tidimensional; a compreensão do Zeitgeist; a anulação da Schadenfreude. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à megafraternidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Sobrepairemos 

cosmoeticamente interassistindo. 

Coloquiologia: o hábito de se manter nos trilhos; o costume de não escorregar na casca 

da banana; o rigor ao saltar de banda das concessões fatais; o expediente de pular fora da rou-

bada; a iniciativa de abandonar o barco anticosmoético; a vivência do isso não me pertence 

mais; a rotina de sair pela tangente dos enredos patológicos. 

Ortopensatologia: – “Cosmoética. Quanto mais Cosmoética, mais evoluída a consciên-

cia. Faça tudo para tornar os outros felizes. Isso é Cosmoética Vivida”. 

Unidade. A Cosmoética é a unidade de medida e a maior força potencializadora do au-

todiscernimento da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoincorruptibilidade; a linearidade autopensê-

nica; os ortopensenes; a carga de ortopensenidade; a autopensenidade construtiva; a influência be-

névola das ondas de ortopensenes pessoais; os benignopensenes; a benignopensenidade; a manu-

tenção do holopensene harmônico; o holopensene sintonizado ao fluxo cósmico. 

 

Fatologia: a envergadura cosmoética; o padrão depurado de cosmoeticidade; a pujança 

autovivencial cosmoética; a excelência do exemplarismo diuturno; a alta capacidade de perceber 

e valorizar os trafores alheios; a interassistência enquanto pripri (primeira prioridade); a cosmovi-
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são analítica; o calculismo cosmoético atacadista; o vigor da resiliência pessoal mantendo o eixo 

cosmoético; a força presencial impactante; o autodiscernimento explicitado cosmoetificador;  

a apreensão realística otimista edificante; o respeito aos direitos conscienciais; a retidão intra-

consciencial inconteste; as Minitertúlias Conscienciológicas; a partilha dos neoachados; a sabe-

doria de manter sob as próprias asas assistenciais os ex-algozes; a capacidade de arrastar cons-

ciências cosmoeticamente; a intercompreensão ante as escorregadelas típicas dos pré-serenões;  

o esforço pela catarse cosmoética grupal; a expressão da autoincorruptibilidade ante o cabedal de 

conhecimento evolutivo; a Cosmoética embasando o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP); as repercussões incontestes qualificando a intencionalidade dos intermissivistas primevos; 

o senso de paradever do neointermissivista; a vida crítica atual valendo por 15 vidas anteriores;  

a compreensão teática da priorização da Reeducaciologia; a megafraternidade dirigindo a convi-

vialidade; a autofuncionalidade despertológica; o megafoco na ortoconvivialidade diuturna;  

o egocídio cosmoético em prol da economia de bens; a satisfação benévola interpares; a benigni-

dade espontânea; a magnanimidade vivenciada urbi et orbi. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático enquanto segunda 

natureza; a intimidade extrafísica; as amizades raríssimas interdimensionais; a paraperceptibilida-

de avançada; a abordagem energética máxima; a voliciolina dominada e aplicada em nível supe-

rior; a cosmovisão multidimensional; o link com as Centrais Extrafísicas; a transafetividade 

exemplarista; as parassincronicidades propiciadas e vivenciadas; a pangrafia verbetológica; a pa-

ratecnologia multidimensional a favor da interassistência; a parapercuciência dos amparadores 

extrafísicos nos paradiagnósticos; os ensaios cosmoéticos estreitando o paravínculo intermissi-

vista; o parafato de a acessibilidade neoideativa depender da envergadura cosmoética pessoal;  

o compartilhamento cosmoético das vivências parapsíquicas avançadas; a tradução simultânea 

das vivências parapsíquicas avançadas; a assunção lúcida dos paradeveres multidimensionais;  

a Paradireitologia vivenciada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–intenção sadia. 

Principiologia: o princípio da autabnegação cosmoética; o princípio evolutivo do auto-

discernimento cosmoético; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a anticonflituosidade íntima decorrente da incorruptibilidade do código 

pessoal de Cosmoética (CPC); o ideal da coerência entre a intenção reta e a vivência do CPC;  

o nível do código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando a produtividade evolutiva grupal;  

o código pessoal de generosidade. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: a técnica de buscar a visão extrafísica sobre a intrafisicalidade; as técnicas 

fatuísticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito dos atos cosmoéticos pessoais no holopensene circundante; o efeito 

da ortopensenidade na dissipação de nosopensenes. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses da personalidade extra atuantes; as neossina-

pses em bases cosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo principiante-veterano no emprego lúcido da Autocosmoeticologia;  

o ciclo evolutivo autexposição explícita–anonimato social (Serenão). 

Binomiologia: a vivência do binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação intrafisi-

calidade-extrafisicalidade; a interação cérebro-paracérebro; a interação minifluxo contínuo da 

autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares. 
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Trinomiologia: o trinômio universalismo-altruísmo-fraternismo; o trinômio discerni-

mento-análise-cosmovisão; o abertismo consciencial pelo trinômio energia-simpatia-alegria. 

Polinomiologia: o polinômio (autopensenes) evolutivos-cosmoéticos-prioritários-inte-

rassistenciais. 

Antagonismologia: o antagonismo ser / estar; o antagonismo egoísmo / altruísmo;  

o antagonismo carreira solo / maxiproéxis grupal; o antagonismo continente / conteúdo; o anta-

gonismo microinteresse / megainteresse; o antagonismo autodefesa / heterorrespeito; o antago-

nismo pacto de mediocridade / consenso pela lucidez. 

Paradoxologia: o paradoxo de único CPC poder não ser superado pelo CGC de muitos. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Legislogia: o estudo aprofundado das leis da Cosmoeticologia; a lei da interassistencia-

lidade evolutiva; a lei do maior esforço cosmoético; a utilização calculada da lei da economia de 

males; a consideração lúcida sobre a lei da ação e reação; a lei do retorno; a lei do maior esforço 

interassistencial; a lei do maior esforço aplicada ao autoparapsiquismo; a maior compreensão da 

lei de ação e reação; as leis da Fisiologia Humana; as leis da evolução consciencial; a lei equâ-

nime para todos os cidadãos e cidadãs. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a recexofilia;  

a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da hipomnésia;  

a síndrome da mediocrização; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do 

infantilismo; a síndrome do bonzinho; a síndrome do oráculo; a síndrome da desvalorização;  

a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a supressão da religiomania; a eliminação da megalomania. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a consciencioteca; a cognoteca; 

a experimentoteca; a socioteca; a pedagogoteca; a maturoteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Discernimentologia;  

a Extrafisicologia; a Paradireitologia; a Despertologia; a Incorrupciologia; a Intencionologia;  

a Voliciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;  

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; 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-

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; 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 tene-

pessista; 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 cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenisator; o Ho-

mo sapiens fraternus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenis-

simus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minienvergadura cosmoética = a do pré-serenão intermissivista, ao assu-

mir os paradeveres tenepessológicos; maxienvergadura cosmoética = a do evoluciólogo, ao de-

sempenhar a tares abnegada e desassediadora, em prol do êxito grupal proéxico; megaenvergadu-

ra cosmoética = a do Serenão, ao manter-se ressomado no orbe terrestre, em prol da melhoria do 

holopensene planetário. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética. 

 

Contrapontologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 25 confrontações a serem consideradas pelos interessados nas pesquisas da envergadura 

cosmoética: 

01. Abertismologia: a descensão cosmoética versus a autodefesa do egão. 

02. Acertologia: o investimento no neoacerto versus a inadmissão do retroerro. 

03. Anticonflitologia: a tranquilidade evolutiva versus o boavidismo estagnador. 

04. Assistenciologia: a seleção assistencial versus a acepção de pessoas. 

05. Coerenciologia: a flexibilidade cosmoética versus o acumpliciamento espúrio. 

06. Comunicologia: o silêncio cosmoetificador versus a omissão aprisionadora. 

07. Conviviologia: o elogio construtivo versus a bajulação omissiva. 

08. Erudiciologia: a erudição verponogênica versus a titulação constrangedora. 

09. Etologia: a irreverência exemplarista versus o escárnio opressor. 

10. Grupocarmologia: a proexofilia grupal versus o êxito pessoal egoico. 

11. Interprisiologia: a economia de males versus a conivência antiética. 

12. Linguisticologia: a linguagem coloquial tarística versus a empolação sedutora. 

13. Megafraternismologia: o acolhimento fraterno versus a taconismo manipulador. 

14. Mentalsomatologia: o taquipsiquismo assistencial versus a ansiedade intrusora. 

15. Paradiplomaciologia: a dosagem da tares versus o estupro evolutivo. 

16. Perdonologia: o autoimperdoamento versus o heteroperdoamento. 

17. Posicionamentologia: a omissuper providencial versus a omissão deficitária. 

18. Priorologia: a priorização evolutiva versus o foco no ganho secundário. 

19. Procedimentologia: a conduta-padrão refinada versus a conduta-exceção reiterada. 

20. Proexologia: a profissão-meio versus a profissão-desvio. 

21. Psicossomatologia: o histrionismo tarístico versus o exibicionismo taconístico. 

22. Raciocinologia: o autoposicionamento racional versus a autodefesa passional. 

23. Realismologia: a Cosmoética Destrutiva versus o esbregue estigmatizante. 

24. Reeducaciologia: o esclarecimento libertador versus o convencimento aprisionador. 

25. Taristicologia: a tares antipática versus a conceituação mediocrizante. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a envergadura cosmoética, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

02. Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

03. Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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04. Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05. Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07. Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08. Cosmoética  Formal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09. Flexibilidade  cosmoética:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

10. Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11. Megaexplicitação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12. Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Preponderância  da  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14. Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15. Vácuo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

 

A  ENVERGADURA  COSMOÉTICA  COMPROVA  AOS  COM-
PASSAGEIROS  EVOLUTIVOS,  NOTADAMENTE  AOS  CONVI-
VENTES  INTERMISSIVISTAS,  O  NÍVEL  DE  CONSCIENCIALI-

DADE  E  O  VALOR  DA  FEP  DA  CONSCIN  EM  ANÁLISE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a própria envergadura cosmoética? 

Busca retribuir os aportes recebidos na intermissão e na atual ressoma, qualificando o nível pes-

soal de interassistencialidade? 

 
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 442 e 443. 

 

D. D. 
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E P I C E N T R I S M O    D E    E X P A N S Ã O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( V O L U N T A R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O epicentrismo de expansão conscienciológica é o ato ou efeito de a cons-

cin voluntária, homem ou mulher, assumir a responsabilidade em orquestrar a implantação da am-

biência tarística, cosmoética, interassistencial confluente aos pesquisadores, voluntários, intermis-

sivistas e público afeito à Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo epi vem do idioma Grego, epi, “em cima; muito perto; depois;  

a seguir; além de; sobre; em cima de; em; no meio de; segundo; conforme a; por; em vista de; 

com respeito a; ao alcance de; no poder de”. O elemento de composição centro procede também 

do idioma Grego, kéntron, “centro”. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; 

escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso”. O termo expansão procede 

do idioma Latim, expansio, “ação de se estender; desdobrar; dilatação de um corpo ou um gás; 

manifestação franca de sentimentos, idéias, estados de espírito; qualidade do que se alarga, am-

plia, abre, cresce; crescimento; difusão; propagação; desabafo”. Apareceu em 1783. 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 conhe-

cimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Coordenação de expansão conscienciológica. 2.  Epicentrismo propa-

gador da Conscienciologia. 3.  Implantação de novos fronts expansionistas conscienciológicos.  

5.  Liderança de expansão tarística. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo epicentris-

mo: autoepicentrismo; Autoepicentrismologia; co-epicentrismo; co-epicentro; epicentral; epicên-

trica; epicêntrico; epicentrista; Epicentrismologia; epicentro; epicentroteca; pré-epicentro. 

Neologia. As 3 expressões compostas epicentrismo de expansão conscienciológica, epi-

centrismo superficial de expansão conscienciológica e epicentrismo abrangente de expansão 

conscienciológica são neologismos técnicos da Voluntariologia. 

Antonimologia: 1.  Epicentrismo taconístico. 2.  Epicentrismo propagador de ortodoxia. 

3.  Liderança de expansão capitalista. 

Estrangeirismologia: o leader cosmoético; o strong profile; o tour de force evolutivo;  

o autexame lato sensu; o spreading out da Conscienciologia; a oportunidade do upgrade verpono-

lógico; a glasnost do epicentro cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à expansão da Conscienciologia no planeta Terra. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Vamos em 

frente. Criemos dúvidas sadias. Abramos nossas fronteiras. Exemplos, não conselhos. Multipli-

quemos nossos conhecimentos. 

Coloquiologia: o ato de arregaçar as mangas e por mãos à obra; a possibilidade ao se 

plantar eventos verponológicos de colher neointermissivistas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal expansionista interassistencial; o holopensene pes-

soal verponogênico; o holopensene pessoal cosmoético; os didactopensenes; a didactopensenida-

de; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade. 
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Fatologia: o epicentrismo de expansão conscienciológica; a força presencial receptora 

propícia aos eventos conscienciais; o exercício teático expansionista; o fato cosmoético e interas-

sistencial; o fulcro difusor do arrastão neoideativo; o pente fino aplicado nas ferramentas e siste-

mas; o uso cosmoético e racional das redes sociais; o ponto de apoio regional de inversores e reci-

clantes; o sustentáculo físico, local, do paradigma consciencial, além das sedes das ICs; o cerne 

acolhedor dos compassageiros evolutivos; a aplicação competente do epicentrismo cosmoético 

forte e potente; o apoio do(a) duplista evolutivo(a), mesmo quando ainda não voluntário(a);  

o cuidado em deixar o local de eventos cada vez melhor; a pontualidade e o respeito a todos os 

apontamentos e exigências intrínsecas em cada episódio; a receptibilidade intermediadora, aplica-

da à teática do epicentrismo expansionista; o enfrentamento confiante aos contrafluxos de função; 

a evitação de momentos, situações ou pessoas derrotistas e pouco confiantes; o ato de produzir  

e manter ações autossustentáveis, com foco na assistência; a assunção atrativa de ações expansio-

nistas conscienciológicas; o ato de recepcionar neoproexistas da Conscienciologia; a difusão em 

neorregiões de eventos tarísticos conscienciológicos; o ato de aglutinar novos intermissivistas re-

gionais; a segurança e predisposição tarística neoverpônica consciencial; o ato de facilitar  

a acessibilidade às gestações grafopensênicas conscienciais; o acervo das experiências interassis-

tenciais multidimensionais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a confiança no 

amparo perante os contrafluxos; o desassédio mentalsomático; o rapport ideativo com a equipe 

extrafísica; a homeostase holossomática; a instalação e sustentação de campo energético interas-

sistencial; a pararrecepção evolutiva; o domínio energético; a teática da assim e desassim; o uso 

profilático do arco voltaico; o acoplamento cosmoético receptor; o epicentrismo lúcido interassis-

tencial multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ação-expansão; o sinergismo abordagens conscienciais 

grupais–expansão interassistencial; o sinergismo das ações expansionistas assistenciais multidi-

mensionais; o sinergismo das energias conscienciais a 3 (amparador extrafísico–assistente huma-

no–assistido); o sinergismo evolutivo autorrespeito-heterorrespeito; o sinergismo tenepes-epicen-

trismo. 

Principiologia: o princípio retributivo dos aportes intelectuais; o princípio democrático 

da liberdade de expressão; o princípio da descrença (PD) expandindo o esclarecimento interas-

sistencial; o princípio da hierarquia multidimensional evolutiva atrelada à liderança tarística ex-

pansionista; o princípio da soberania tarística da escrita perante o discurso. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à promoção da expansão 

conscienciológica; o código grupal de Cosmoética (CGC) implantando neoinformações esclare-

cedoras na localidade de expansão; os códigos linguísticos fundamentais à tares aplicados no epi-

centrismo da expansão conscienciológica. 

Teoriologia: a teoria da aceleração evolutiva por meio dos eventos expansionistas; a te-

oria do triatleta consciencial sustentando o epicentro de expansão; a teoria do autoultimato cos-

moético nas operações e objetivos expansionistas conscienciais; a teoria de o amparo extrafísico 

ser sustentáculo no epicentrismo de expansão; a busca incansável pela vivência diária da teoria 

da ortótes. 

Tecnologia: a técnica do epicentro-cobaia voluntário; a técnica do desbloqueio parace-

rebral por meio do arco voltaico craniochacral; a técnica do energoduto interassistencial;  

as técnicas conscienciológicas de autodesassediometria; a técnica do mitridatismo interassisten-

cial; a técnica da tares verponológica; a técnica da megaeuforização. 

Voluntariologia: o emprego da tares durante processo expansionista neoverpônico cons-

ciencial, qualificando o voluntariado; a manutenção e fortalecimento do vínculo consciencial em 

novo local; o voluntariado priorizando a expansão conscienciológica; a função do voluntário ex-

pansionista assumida nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as interrelações do voluntário 
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com as equipes de trabalho; as recins e recéxis interassistenciais do voluntariado expansionista; 

o devagar e sempre do voluntário expansor nas reconciliações grupocármicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; 

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das téc-

nicas projetivas; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Ver-

ponologistas; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Heuristicologia;  

o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia. 

Efeitologia: o efeito impactante das neoverpons nos eventos de expansão; o cuidado 

com os efeitos colaterais negativos do “convencer ao invés de informar” na tentativa de aplica-

ção da impactoterapia tarística em eventos expansionistas; o efeito exortativo mentalsomático 

cosmoético da tares aplicada em local de expansão; o efeito nocivo da pusilanimidade ideativa 

antiexpansionista e antiassistencial. 

Neossinapsologia: o refinamento neossináptico promovido pelo movimento expansionis-

ta; as interrelações nos eventos expansionistas conscienciológicos gerando e aprimorando neos-

sinapses. 

Ciclologia: o ciclo assistido-neoassistente em região de expansão; o ciclo parapsíquico 

pessoal visando à conquista do compléxis; o reencontro com o ciclo grupocármico pessoal na 

condição de expansor prático de autolucidez; o ciclo de primaveras energéticas (cipriene) desen-

cadeado após evento interassistencial exitoso; o crescendo tenepes-epicentrismo-ofiex; o ciclo 

ressoma-dessoma-neointermissão da conscin interassistencial completista. 

Enumerologia: a personalidade epicentrista; a aglutinação epicentrista; a equipe epi-

centrista; a assunção epicentrista em neolocal; a progressão epicentrista em  novos fronts; a me-

garresponsabilidade epicentrista multidimensional; a expansão do paradigma epicentrista para 

novos voluntários. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância imperativo na difusão da expansão 

consciencial; o binômio expansão-acolhimento; o binômio esclarecimento–desassédio mentalso-

mático; o binômio obsoletismo ideativo–estagnação evolutiva; o binômio ação-reação; o binô-

mio aglutinação–força presencial tarística; o binômio transparecer-esclarecer. 

Interaciologia: a interação epicentrismo–assistência de destino; a interação multidi-

mensional minipeça-maximecanismo; a interação catálise-catarse aglutinando neointermissivis-

tas. 

Crescendologia: o crescendo dos autodesafios evolutivos exigindo recins constantes;  

o crescendo autotares-autodesperticidade; o crescendo eumatia-polimatia-parapolimatia; o cres-

cendo tenepes-epicentrismo-ofiex; o crescendo Epicentrismologia-Epiconscienciologia. 

Trinomiologia: o trinômio comprometimento-cosmoeticidade-objetividade; o trinômio 

determinação–força presencial–epicentrismo; o trinômio autodescoberta-autorresponsabilidade-

-autexemplarismo; o trinômio local-holopensene-cosmovisão. 

Polinomiologia: o polinômio voluntário-tenepessista-epicentrista-ofiexista-desperticis-

ta; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo epicentrismo / robotização; o antagonismo autexem-

plos imitáveis / autexemplos evitáveis; o antagonismo teoria / prática; o antagonismo enfoque ze-

tético / enfoque dogmático; o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do auto-

comodismo; o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo autoproéxis / autorro-

béxis. 

Paradoxologia: o paradoxo de o recolhimento intraconsciencial caminhar para a extra-

consciencialidade; o paradoxo de a predileção pela zona de conforto intrafísica acarretar des-

conforto extrafísico; o paradoxo de o aprimoramento bioenergético ser individual e intransferí-

vel, mas ocorrer na interrelação. 

Politicologia: a democracia pura aplicada à tares gratuita expansionista; a conviviocra-

cia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a evolucio-

cracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicado à expansão consciencial atenta e cosmoética; 

a lei da empatia evolutiva aplicada à receptividade nos eventos de expansão. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a neofilia; a reciclofilia; a didaticofilia; a pedagogofi-

lia; a parapsicofilia; a cognofilia; a verponofilia; a autodiscernimentofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a xenofobia; a neofobia; a heresiofobia; a filosofobia; a ideofo-

bia; a laliofobia; a pantofobia; a epistemofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da apriorismose; a evitação da síndrome da inte-

riorose. 

Mitologia: o mito do antropocentrismo; o mito da falta de tempo; o mito da ação sem 

retorno; a desmitificação autoconsciente; o descarte dos mitos pessoais; o descarte dos mitos mi-

lenares. 

Holotecologia: a socioteca; a comunicoteca; a assistencioteca; a verponoteca; a heuristi-

coteca; a prioroteca; a tenepessoteca; a ofiexoteca. 

Interdisciplinologia: a Voluntariologia; a Comunicologia; a Verponologia; a Cosmoeti-

cologia; a Epicentrologia; a Taristicologia; a Interassistenciologia; a Paradidaticologia; a Parapes-

quisologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin epicentro; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interas-

sistencial. 

 

Masculinologia: o voluntário expansionista conscienciológico; o autor conscienciológi-

co; o verbetógrafo; o debatedor de neoideais; o desbravador ideativo; o verponarista; o projetor 

consciente; o autoparapercepciologista; o pesquisador parapsíquico; o para-hermeneuta; o inter-

missivista; o proexista; o tenepessista; o epicon lúcido; o ofiexista; o homem de ação. 

 

Femininologia: a voluntária expansionista conscienciológica; a autora conscienciológi-

ca; a verbetógrafa; a debatedora de neoideais; a desbravadora ideativa; a verponarista; a projetora 

consciente; a autoparapercepciologista; a pesquisadora parapsíquica; a para-hermeneuta; a inter-

missivista; a proexista; a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: epicentrismo superficial de expansão conscienciológica = a condição vo-

luntária da assunção eventual e / ou pontual na difusão do paradigma consciencial; epicentrismo 

abrangente de expansão conscienciológica = a condição voluntária da assunção ativa permanente, 

nacional e / ou internacional na difusão do paradigma consciencial. 

 

Culturologia: a cultura evolutiva da Conscienciologia; a cultura da Parapedagogiolo-

gia; a multicultura da Reeducaciologia; a Multiculturologia; a cultura da interassistencialidade; 

a Holoculturologia. 

 

Indicadores. Segundo a Parassociologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

condições evolutivas passíveis de serem conquistadas, aprimoradas ou recuperadas através das 

ações voluntárias interassistenciais do epicentrismo de expansão conscienciológica: 

01.  Amparo. O contínuo incremento pessoal ampliando o rapport com o amparo de 

função nas oportunidades interassistenciais. 
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02.  Autorganização. O aprimoramento constante no nível organizacional, preventivo  

e cosmoético (Autoparaprofilaxiologia). 

03.  Despojamento. A observação de renúncias íntimas e inovadoras sendo expediente 

comum ao fim de cada atividade expansionista. 

04.  Energossoma. A ampliação do autoconhecimento nas habilidades energossomáti-

cas, devido às práticas voluntárias e / ou involuntárias, aplicadas nas interrelações em eventos. 

05.  Enfrentamento. Os frequentes confrontos e acertos dos paradigmas funcionais ad-

ministrativos. 

06.  Extrapolações. O incremento dos fenômenos parapsíquicos, aprimorando as autos-

sinapses (Autoneossinapsologia). 

07.  Hiperacuidade. A interrelação energética lúcida nos variados campos de eventos 

devido à oferta vivencial próxima a cada docente e / ou discente. 

08.  Liderança. A assunção à condição de líder parapsíquico perante o grupo evolutivo 

gerando repercussões parapolíticas e parassociais (Autolideranciologia). 

09.  Maturidade. A atenção à maturidade pessoal exposta através do antagonismo auto-

imperdoador / heteroperdoador (Autocosmoeticologia). 

10.  Registro. O aumento dos registros parapsíquicos, em geral e da tenepes, em particu-

lar (Grafopensenologia). 

11.  Responsabilidade. O incremento e extrapolações da pararresponsabilidade evoluti-

va em funções e vivências na condição de minipeça interassistencial. 

12.  Tenepes. O esclarecimento crescente por parte do epicentrista no atendimento coti-

diano da tenepes (Tenepessologia). 

 

Resolução. É lógica e funcional a condição do epicentro da expansão conscienciológica 

ser marcante, pois exige resoluções inteligentes, autênticas e afloradas em ideias criativas, capa-

zes de dinamizar de modo definitivo a proéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o epicentrismo da expansão conscienciológica, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

05.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

08.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

09.  Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

10.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Pré-epicon:  Epicentrismologia; Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 
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FOMENTAR  ASSISTÊNCIA  POLICÁRMICA  EPICENTRANDO  

AÇÕES  EXPANSIONISTAS  DA  CONSCIENCIOLOGIA  É  IN-
VESTIMENTO  EVOLUTIVO  INCONTESTÁVEL,  COSMOÉTICO,  
TARÍSTICO  E  MULTIPLICADOR  DA  NEOVERPONOLOGIA. 

 

Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, a autodisponibilidade, o tempo e as 

oportunidades assumidas em ações expansionistas conscienciológicas? Entende serem, tais desa-

fios, excelentes ferramentas de expansão da autoconsciencialidade? 
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