E NCICLOPÉDIA
DA

C ONSCIENCIOLOGIA

WALDO

VIEIRA

(Org.)

E NCICLOPÉDIA
DA

C ONSCIENCIOLOGIA
9a EDIÇÃO
AUMENTADA E REVISADA
4.580 VERBETES PRESCRITIVOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES DE VERBETÓGRAFOS COLABORADORES
27 VOLUMES – VERSÃO DIGITAL

VOLUME XIII
EPICENTRISMO DOCENTE – EXPECTATIVA

COGNÓPOLIS
Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil
2018

1a Edição-Protótipo 2006
240 verbetes prescritivos
2a Edição-Protótipo 2006
240 verbetes prescritivos
3a Edição-Protótipo 2007
720 verbetes prescritivos
4a Edição-Protótipo 2008
1.000 verbetes prescritivos
5a Edição-Protótipo 2009
1.365 verbetes prescritivos

Histórico Editorial

1.000 exemplares encadernados
400 exemplares encadernados
600 exemplares encadernados
600 exemplares
1 exemplar
200 exemplares
1 exemplar

em DVD
encadernado
em DVD
encadernado

6a Edição-Protótipo 2010
1.821 verbetes prescritivos

300 exemplares em DVD
100 exemplares encadernados

7a Edição
2012
2.151 verbetes prescritivos

300 exemplares em DVD

8a Edição
2013
2.498 verbetes prescritivos

200 exemplares em DVD

9a Edição
2018
4.580 verbetes prescritivos
Tiragem Total

10 exemplares encadernados
1.600 exemplares em DVD
2.112 exemplares encadernados

Os direitos autorais desta edição foram graciosamente cedidos pelos autores à Associação Internacional EDITARES
e à Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica - ENCYCLOSSAPIENS
.
Os originais desta edição foram produzidos e revisados através de editoração eletrônica e de impressão a laser.
Revisão: Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS.
Impressão: Midiograf.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

E56
Enciclopédia da Conscienciologia [recurso eletrônico]. / Waldo
Vieira (Org.); 9. ed. aum. e rev. -- Foz do Iguaçu : Editares, 2018.
PDF
ISBN 978-85-8477-120-2
1. Conscienciologia. 2. Enciclopédias e dicionários. I. Vieira, Waldo,
1932-2015. II. Título.
CDU 133
Tatiana Lopes CRB 9/1524

Associação Internacional EDITARES
Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 107, Bairro Cognópolis
CEP 85856-530, Foz do Iguaçu, PR, Brasil
Fone / Fax: +55 (45) 2102-1407
Website: www.editares.org E-mail: editares@editares.org
Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica - ENCYCLOSSAPIENS
Rua da Cosmoética, 1.635, Bairro Cognópolis
CEP 85853-755, Foz do Iguaçu, PR, Brasil
Website: www.encyclossapiens.org

Enciclopédia da Conscienciologia

9753

EPICENTRISMO DOCENTE
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O epicentrismo docente é a condição de o professor ou professora de Conscienciologia exercer a liderança cosmoética, chamando para si a responsabilidade interassistencial
frente ao grupo de conscins e consciexes assistidas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição epi provém 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 segundo elemento de
composição centro deriva também do idioma Grego, kéntron, “centro”. Apareceu, na Terminologia Científica, no Século XVIII. O vocábulo docente procede do idioma Latim, docens, “aquele
que ensina”, e este do verbo docere, “fazer aprender; ensinar; ensaiar alguma peça”. Surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Epicentrismo parapedagógico. 2. Liderança multidimensional na docência consciênciológica. 3. Epicentrismo tarístico.
Neologia. As 4 expressões compostas epicentrismo docente, miniepicentrismo docente,
maxiepicentrismo docente e megaepicentrismo docente são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Liderança docente intrafisicalista. 2. Docência apriorista. 3. Antiliderança docente. 4. Onipotência docente. 5. Epicentrismo discente.
Estrangeirismologia: o leader cosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à liderança cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança interassistencial; o holopensene da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o hábito de pensenizar grande; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o holopensene da desperticidade; o holopensene pessoal da docência multidimensional itinerante; a retilinearidade pensênica auxiliando no epicentrismo docente.
Fatologia: o epicentrismo docente; o norteador da consciência lúcida predisposta a mudança de patamar; a interassistencialidade gerada a partir da docência conscienciológica; a docência 24 horas exercida pelo professor exemplarista; a interassistência sendo desenvolvida vida após
vida; o ato de o docente em Conscienciologia colocar-se em desafios constantes; o autepicentrismo resultante da assistência tarística; o posicionamento interassistencial cosmoético denotando
o comprometimento multidimensional; o curso Epicentrismo Docente do Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) auxiliando na formação de novos líderes docentes;
o hábito pró-evolutivo de colocar-se sempre na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a assunção de novos patamares interassistenciais iniciado pelo posicionamento pessoal extrafísico; o mitridatismo docente, sendo conquistado através do esforço
nas horas em sala de aula; a predisposição para o trabalho a ser realizado; a apresentação de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia auxiliando no desenvolvimento do epicentrismo docente; a Consciencioterapia auxiliando no desenvolvimento do epicentrismo multidimensional interassistencial lúcido; a criação de cursos promovidos pelo docente com auxílio da equipex;
a promoção de maior profundidade autopesquisística; o despojamento docente; o arrojo exemplarista ao se colocar em novos desafios; a condição pessoal imposta pelo docente de ter sempre algo
para aprender; a utilização do poder cosmoético exercido pelo epicentrismo; o “salto baixo” utili-
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zado pelo epicentro a fim de saber as próprias limitações; a desdramatização docente; a opção
cosmoética em abrir espaço para os novos docentes; o treinamento promovido aos docentes
jejunos; o fim das expectativas na manutenção retilínea da atividade docente; a aptidão docente;
a dupla evolutiva (DE) sendo condição relevante no desenvolvimento da liderança interassistencial; a utilização constante da assistência sem retorno no epicentrismo docente diário; o desenvolvimento retilíneo do epicentrismo; a análise criteriosa em definir o próximo desafio interassistencial; a maturidade do docente conquistada desde a juventude; o epicentrismo docente verponológico.
Parafatologia: a aplicação do estado vibracional profilático (EV), auxiliando na manutenção da força presencial do docente epicentro; a “poeira” multidimensional levantada pela assunção de novas condições assistenciais; a condição de conscin cobaia multidimensional do docente epicentro; as boas práticas auxiliando a conexão multidimensional; as extrapolações parapsíquicas pontuais promovidas pelos cursos de campo, auxiliando na abrangência assistencial;
a autoridade moral multidimensional teática, conquistada gradativamente pelo professor veterano
em Conscienciologia; a projetabilidade lúcida (PL) como ferramenta para o auto e heterodesassédio; o ato de os amparadores extrafísicos aproveitarem os trafores do docente para promover assistência às demais consciências; a interrelação multidimensional promovida pelo epicon nos cursos de campo; o desenvolvimento parapsíquico continuado exercido pela consciência predisposta
ao longo da evolução; o epicentrismo docente auxiliando nas reurbanizações extrafísicas; a assunção do autepicentrismo conquistado pela maturidade assistencial multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo docência-epicentrismo; o sinergismo teoria-prática;
o sinergismo assim-desassim; o sinergismo liderança cosmoética–abrangência assistencial; o sinergismo docência-tenepes; o sinergismo epicentrismo-desperticidade; o sinergismo força presencial–interassistencialidade cosmoética; o sinergismo evolutivo gratidão-retribuição.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da prontidão interassistencial; o princípio de se colocar em novos desafios para evoluir; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio de honrar o Curso Intermissivo (CI); o princípio da retilinearidade pensênica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) servindo de escudo para a conscin;
o código grupal de Cosmoética (CGC) estruturado pela equipe responsável, no início de cada turma, auxiliando no sinergismo docente.
Teoriologia: a teoria de o menos doente assistir ao mais doente.
Tecnologia: a técnica dos 10 segundos auxiliando o docente a promover postura homeostática; a técnica de dar e receber feedback; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica auxiliando na alavancagem consciencial; a técnica da escrita conscienciológica sendo ferramenta fundamental no desenvolvimento do epicentrismo cosmoético; a técnica de pensar tal qual ser desperto.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); o labcon pessoal nas dinâmicas parapsíquicas auxiliando na consolidação do epicentrismo; o laboratório conscienciológico Pacificarium; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium auxiliando no desenvolvimento do autepicentrismo; o labcon
pessoal da tenepes; o labcon da autoconsciencioterapia; o labcon da escrita conscienciológica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito exemplificador do autepicentrismo docente às demais consciências;
o efeito do posicionamento frente aos novos desafios interassistenciais cosmoéticos; o efeito da
conexão com os amparadores de função da cidade auxiliando na alavancagem da assistência no
local; o efeito benéfico de falar pensando de maneira cosmoética; o efeito da autoridade moral
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do epicentro funcionando como desmancha rodas de assediadores; o efeito da docência itinerante enquanto ferramenta fundamental no desenvolvimento do epicentrismo docente.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da docência itinerante; as neossinapses
promovidas pelo contato ombro a ombro com a equipex de amparadores de função; as neossinapses necessárias para se adentrar na liderança interassistencial; as neossinapses autopesquisísticas gradativas promovidas pelas pequenas reciclagens até se chegar no grau maior de reciclagem para a assunção do epicentrismo.
Ciclologia: o ciclo autepicentrismo-heterepicentrismo; o ciclo assistido-assistente; o ciclo gratidão-retribuição; o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo amparador-amparando; o ciclo itinerância-tenepes; o ciclo docência-epicentrismo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio aptidão-epicentrismo;
o binômio predisposição–amparo.
Interaciologia: a interação docente-amparador; a interação tenepes-epicentrismo; a interação epicentrismo docente–desperticidade.
Crescendologia: o crescendo assistencial tacon-tares; o crescendo insegurança–segurança interassistencial; o crescendo cosmoético erro-acerto; o crescendo verbete-livro; o crescendo autepicentrismo–liderança interassistencial; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio erro-visão-retribuição; o trinômio docência–posicionamento–mudança de patamar; o trinômio invéxis-tenepes-epicentrismo.
Polinomiologia: o polinômio docência-tenepes-epicentrismo-desperticidade; o polinômio erro-desenvolvimento-acerto-retribuição.
Antagonismologia: o antagonismo estagnação / alavancagem; o antagonismo autoridade moral / imposição de poder; o antagonismo chefe / líder.
Paradoxologia: o paradoxo de necessitar estar na zona de conforto para se promover
produções cosmoéticas.
Politicologia: a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia;
o fim da politicagem.
Legislogia: a aplicação da lei de maior esforço em prol do desenvolvimento do epicentrismo cosmoético.
Filiologia: a parapedagogiofilia; a energofilia; a liderofilia; a interassistenciofilia; a reconciliociofilia; a despertofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a liderofobia; a lucidofobia; a parapsicofobia; a neofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da autossuficiência.
Maniologia: a mania de ficar melindrado; a mania de ficar estagnado; a mania de não se
colocar em novos desafios; a mania de fazer média; a mania de não confiar em si; a mania de autovitimização.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito da salvação; o mito da onipotência.
Holotecologia: a energossomatoteca; a epiconoteca; a desassedioteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca; a tenepessoteca; a despertoteca; a parapedagogioteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Despertologia; a Assistenciologia; a Epiconologia; a Liderologia; a Holomaturologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; 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 epicon lúcido; o amparador de função; o líder interassistencial cosmoético; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o inversor existencial; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
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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; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a professora; a epicon lúcida; a amparadora de função; a líder inerassistencial cosmoética; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodescisora; a intermissivista; a inversora existencial; 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 maxidissidente idológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens docens; o Homo sapiens intertaristicus; o Homo sapiens
expositor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista;
o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniepicentrismo docente = aquele assumido na itinerância constante
ministrando curso de autoria pessoal; maxiepicentrismo docente = aquele assumido pelo epicon
veterano e autor de livro; megaepicentrismo docente = aquele assumido pelo ser desperto constituindo ofiex, colocando-se enquanto minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Culturologia: a cultura da Parapedagogiologia; a cultura da Interassistenciologia;
a cultura da Tenepessologia; a cultura da Despertologia; a cultura da Ofiexologia; a cultura da
Liderologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o epicentrismo docente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Bastidores da aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Neutro.
04. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
06. Desrepressão docente: Parapedagogia; Homeostático.
07. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
08. Gargalo do pré-epicon: Experimentologia; Neutro.
09. Interação conscin-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
10. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
11. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
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15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

O EPICENTRISMO DOCENTE POSSIBILITA MUDANÇA
DE PATAMAR AUTEVOLUTIVO PARA A CONSCIÊNCIA
PREDISPOSTA A AUTENFRENTAR-SE, PROGRESSIVAMENTE, RUMO À CONDIÇÃO DE MINIPEÇA COSMOÉTICA.
Questionologia. Quais tem sido os novos desafios interassistenciais assumidos por você,
leitor ou leitora? Já concluiu algum deles objetivando o próximo passo? Quais os traços faltantes
para adentrar na liderança interassistencial de ponta?
Bibliografia Específica:
1. Leite, Hernande; O Papel da Tenepes na Conquista da Desperticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 enus; 3 refs; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho 2007; páginas 112 a 120.
2. Lopes, Adriana; Tenepes: Base do Epicentrismo Lúcido; Artigo; VI Fórum da Tenepes III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 5 enus; 5 refs; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 356 a 360.
3. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores
Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10 entrevistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos;
18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015;
páginas 200 a 500.

G. L. W.
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EPICENTRISMO MENTALSOMÁTICO
(EPICENTRISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O epicentrismo mentalsomático é o ato ou efeito de a conscin intermissivista exercitar teaticamente a liderança parapsíquica paracerebral com finalidade interassistencial tarística (Benignopensenologia), desassediadora (Neopensenologia) e neoverponogênica (Hiperpensenologia).
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, k ntron “centro”. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ism s “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 termo mental deriva do idioma Latim Tardio, mentalis, “do esp rito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do esp rito; intenção; pensamento; intelig ncia”. Surgiu no Século
XV. A palavra som ti provém do idioma Franc s, somatique, e esta do idioma Grego, som tik s “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Epicentrismo parapolimático. 2. Epicentrismo verponológico. 3. Liderança parapsíquica intelectual. 4. Liderança energoassistencial mentalsomática. 5. Liderança
desassediadora lúcida.
Neologia. As 3 expressões compostas epicentrismo mentalsomático, epicentrismo mentalsomático invexológico e epicentrismo mentalsomático recexológico são neologismos técnicos
da Epicentrismologia.
Antonimologia: 1. Liderança social. 2. Liderança intelectual convencional. 3. Liderança mediúnica taconista.
Estrangeirismologia: o self-made man parapsíquico; a self-made woman parapsíquica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Desassediologia Mentalsomática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Parapsiquismo mentalsomático: megaprioridade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; o holopensene da Ortoliderologia; o holopensene da Parapercepciologia; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os
cognopensenes; a cognopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; a flexibilidade autopensênica facilitando os acréscimos nos dicionários cerebrais; a autopensenização polifásica cosmovisiológica; a polarização do próprio materpensene a partir da assunção da Liderologia Maxiproexológica; a manutenção do megafoco autopensênico visando o completismo existencial.
Fatologia: a assistencialidade a partir do paracorpo do discernimento; a complexificação
da manifestação consciencial; a densificação das abordagens interconscienciais; a hierarquização
evolutiva inevitável; a força presencial do epicon mentalsomático; o patamar de 40% de evolutividade do conscienciólogo; o ato de saber levar de eito as múltiplas frentes proexológicas;
o ato de buscar ajudar a desatar os nós górdios das convicções ectópicas dos assistidos (crenças;
apriorismoses; condicionamentos; idiotismos culturais; tradicionalismos) a partir da argumenta-
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ção lógica e da autexemplificação proexológica; a manutenção de rotina mentalsomática produtiva; o exemplarismo atacadista; a tridotação consciencial teática; o calculismo cosmoético aplicado à interassistencialidade grupocármica; o aumento da lucidez quanto ao público-alvo da proéxis; os compassageiros de ontem sendo reencontrados, lucidamente, hoje; as sincronicidades intrafísicas decorrentes da assunção holocármica pessoal (Fluxopensenologia); a fecundidade verponológica; as gestações conscienciais tarísticas escritas hoje objetivando reacessá-las, lucidamente, amanhã (Autorrevezamentologia); a antevisão das próximas etapas evolutivas; a pré-intermissividade lúcida (Completismologia).
Parafatologia: o epicentrismo mentalsomático; a liderança verponológica interassistencial de base parapsíquica; o desassédio mentalsomático teático; os fatos multidimensionais derivadas dos feitos intelectuais pessoais; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático diuturno; a sinalética energética e parapsíquica pessoal de cunho predominantemente mentalsomático; as sutilezas da tenepes permeando a cotidianidade do energizador lúcido maduro; os bastidores extrafísicos do trabalho gesconológico; as evocações interassistenciais realizadas a partir da
pesquisa de temas críticos; o entrosamento da tenepes com a escrita tarística diária; a assunção
despertológica a partir dos fatos e parafatos vivenciados no timing da maxiproéxis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo liderança-intelectualidade; o sinergismo liderança-parapsiquismo; o sinergismo liderança-proéxis; o sinergismo liderança-grupocarmalidade; o sinergismo liderança-evolução; o sinergismo autossinapses-heterodesassédio; o sinergismo tenepes-retrocognição.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da tridotação consciencial; a teoria do gap teático.
Tecnologia: a técnica da clarividência facial; a técnica do sprint proexológico; as técnicas de autodesassedialidade; as abordagens técnicas na heterodesassedialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Epicentrismologia.
Efeitologia: o efeito grupocármico do epicentrismo mentalsomático.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao pleno exercício da Liderologia Evolutiva.
Ciclologia: o ciclo líder-liderado ao longo da seriéxis.
Enumerologia: a liderança mentalsomática; a liderança coronochacral; a liderança paraneurológica; a liderança paracerebral; a liderança paracognitiva; a liderança parapolimática;
a liderança neoverponológica. Os relatos projetivos; as resenhas gesconológicas; os artigos autopesquisísticos; os verbetes enciclopédicos; os livros autobiográficos; os debates tertuliários; as
pensatas universais.
Binomiologia: o binômio paracerebralidade-praticidade.
Interaciologia: a interação multidimensionalidade-lexialidade; a interação autodesperticidade-neoverponidade; a interação Conselho de Epicons–EDITARES–UNIESCON.
Crescendologia: o crescendo lúcido na escala evolutiva; o crescendo da paraneurolexicalidade; o crescendo epicentrismo-desperticidade; o crescendo da autodesassedialidade; o crescendo da tara parapsíquica; o crescendo dos contatos interdimensionais e interconscienciais;
o crescendo da autorganização parapsíquica; o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquimo-comunicabilidade; o trinômio
(trio) médico-parapsíquico-parapolímata (conscienciatra).
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) conscin-consciex-amparador-assediador.
Antagonismologia: o antagonismo epicentrismo mentalsomático / acanhamento holossomático.
Paradoxologia: o paradoxo da refratariedade acolhedora.
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Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a energofilia; a comunicofilia; a neofilia;
a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a atenção quanto à síndrome da mediocridade proexológica.
Holotecologia: a consciencioteca; a epicentroteca; a despertoteca; a proexoteca; a parapercepcioteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Epicentrismologia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia;
a Desassediologia; a Liderologia; a Despertologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia;
a Energossomatologia; a Grupocarmologia; a Ofiexologia; a Maxiproexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o pré-desperto; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial;
o consciencioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor
consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; o assimilador
energético; o epicon lúcido; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial;
a consciencioterapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora
consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraterapeuta; a assimiladora
energética; a epicon lúcida; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens
sanus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: epicentrismo mentalsomático invexológico = a liderança parapolimática
desassediadora exercida pelo inversor, homem ou mulher; epicentrismo mentalsomático recexológico = a liderança parapolimática desassediadora vivenciada pelo reciclante, homem ou mulher.
Culturologia: a cultura da Desassediologia Lúcida.
Liderologia. De acordo com a Evoluciologia, ao longo do longo périplo seriexológico,
a consciência vai aprendendo a exercer a liderança de modo mais cosmoético culminando na assunção do epicentrismo mentalsomático, ou seja, da liderança parapsíquica assentada no paracérebro. Em outras palavras, passa a dominar mais as potencialidades do mentalsoma.
Atuação. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, dentre outras, listadas na ordem alfabética das especialidades, 7 realidades passíveis de serem vivenciadas pelo epicon mentalsomático, homem ou mulher:
1. Cosmovisiologia: a busca pela multicognição em variegadas fontes de conhecimento
cotejando os achados pesquisísticos com as abordagens elevadas do paradigma consciencial amplificando a cosmovisão consciencial.
2. Desassediologia: a desenvoltura argumentativa fruto da dedicação intelectual diuturna qualificando a auto e heterodesassedialidade mentalsomática.
3. Gesconologia: a produtividade tarística diária criando campo energético intelectual
e permitindo o atendimento a eventuais consciexes baratrosféricas.
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4. Heuristicologia: o encadeamento dos trabalhos intelectuais cotidianos visando
a constituição do autoconceptáculo verponológico fundamental para a grafopensenidade útil.
5. Paracerebrologia: o interesse, o uso e a seleção das palavras mais adequadas na exposição ideativa gesconológica agilizando e expandindo o neuroléxico analógico.
6. Parapercepciologia: a paraneurolexicalidade mais elástica do epicon permitindo expandir as possibilidades de semipossessões benignas abrangendo o paracontato com amparadores
de diferentes áreas, culturas e especialidades.
7. Retrocogniciologia: os trabalhos de instalação de campo paraterapêutico promovidos
pelo epicon e a equipex (tenepes; dinâmicas parapsíquicas; cursos de campo) permitindo o contato mais profundo com assistidos intra e extrafísicos ocasionando vivências retrocognitivas pessoais e alheias, inclusive com extrapolacionismos parapsíquicos (pangrafia grupocármica).
Campo. Além disso, e tendo em mente a Extrapolacionismologia, o espectro de atuação
da liderança parapolimática lúcida é bastante abrangente. Abarca, dentre outros, a vivência crescente dos 20 atributos mentaissomáticos avançados listados a seguir na ordem alfabética:
01. Autodiscernimento: a maxirracionalidade cotidiana calibrando o juízo crítico aplicado.
02. Autoimperturbabilidade: o centramento da consciência resultado do pleno autodomínio e equilíbrio holossomático.
03. Classificabilidade: a sistematização ou classificação cognitiva consciencial.
04. Compreensibilidade: a megaapreensão dos constuctos ideativos mais avançados.
05. Cosmoconsciência: o parafenômeno transcendente de expansão máxima da consciência quando o microuniverso consciencial se sente amalgamado ao Macrocosmos Universal.
06. Cosmoeticidade: a apreensão e aplicação teática das leis cosmoéticas da evolução.
07. Cosmossíntese: a megadissecção investigativa possível para o momento evolutivo.
08. Cosmovisão: o sobrepairamento consciencial gerando megavisão de conjunto acerca do processo evolutivo pessoal e grupal.
09. Detalhismo: a multipicotagem máxima das realidades conduzindo à exaustividade
das abordagens.
10. Holomnemônica: o acesso ao arcabouço dos arquivos mnemônicos multisseculares.
11. Paraatenção: a lateralidade pensênica providencial ocasionada pela divisão da atenção durante as atividades intelectuais e pedagógicas.
12. Parabstração: a focalização e expansão de determinado elemento parapesquisístico.
13. Paracogitação: a excogitação profunda a partir do esquadrinhamento dos parafatos.
14. Paracognição: o conhecimento multidimensional e multiexistencial.
15. Paracuidade: a agudização máxima da capacidade de percepção extrassensorial.
16. Paraimaginação: a criatividade multidimensional evolutivamente útil.
17. Para-heurística: a criação verponogênica tarística teática atestada pela originalidade dos enfoques.
18. Paranalogismo: a pensenização analógica através do interrelacionamento multiconceitual confrontando com as pararrealidades vivenciadas.
19. Taquirritmia: a megaorganização consciencial permitindo o máximo do aproveitamento cronêmico na intrafisicalidade e a instantaneidade consciencial na extrafisicalidade.
20. Transafetividade: a sentimentalidade elevada maxifraterna em prol de todos os
princípios conscienciais, expressa além das emoções instintuais básicas do ser humano.
Irrompimento. O epicentrismo mentalsomático possui camadas de manifestação como
qualquer outro pilar evolutivo. O maior acesso às 20 potencialidades mentaissomáticas descritas
dependerá do grau de irrompimento paracerebral do epicon.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o epicentrismo mentalsomático, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Cérebro dicionarizado: Holocerebrologia; Neutro.
04. Conscienciatra: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
06. Epicentrismo tarístico neoverpônico: Verponologia; Homeostático.
07. Equipe de epicons lúcidos: Conviviologia; Homeostático.
08. Irrompimento do paracérebro: Paracerebrologia; Homeostático.
09. Liderologia: Politicologia; Neutro.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
12. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
14. TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

A LIDERANÇA PARAPSÍQUICA A PARTIR DA MENTALSOMATICIDADE É A REUNIÃO DE 3 TRAFORES PRIORITÁRIOS PARA TODO E QUALQUER INTERMISSIVISTA ENGAJADO NA REEDUCACIOLOGIA CONDUZIDA PELA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o nível pessoal de epicentrismo mentalsomático? Quais têm sido os efeitos maxiproexológicos daí advindos? Podem melhorar?
Bibliografia Específica:
1. 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.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro,
2012; páginas 286 a 295.
2. Idem; Sinergismo Tenepes-Epicentrismo: Base da Autodesperticidade; Artigo; Anais do VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 26 enus.; 4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010; páginas 338 a 349.
3. Vieira, Waldo; Filosofia do Epicentrismo Consciencial; Artigo; Jornal da Invéxis; Mensário; Ano 11;
N. 8; Associação Internacional para a Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); Foz do Iguaçu, PR; Agosto, 2004; páginas
4 a 7.
4. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 12, 19, 23, 42, 74 e 81.
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; p ginas 65 a 659,
697 e 734 a 748.

P. F.

Enciclopédia da Conscienciologia

9763

EPICENTRISMO TARÍSTICO NEOVERPÔNICO
(VERPONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O epicentrismo tarístico neoverpônico é a condição avançada de a conscin,
homem ou mulher, aplicar os recursos mentaissomáticos e parapsíquicos pessoais, do paraeruditismo, da paradidática, da criatividade, da casuística interassistencial multidimensional lúcida
e dos processos heurísticos singulares, na produção de verdades relativas de ponta (verpons), catalisadoras da recuperação dos cons magnos e do incremento da inteligência evolutiva (IE) grupal, voltados à tarefa do esclarecimento (tares) atacadista.
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 princ pio art stico, filosófico, pol tico ou religioso”. 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 elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu a partir do Século XIX. O termo verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”.
Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa procede também do idioma Latim, relativus, “relativo
a”. Apareceu em 536. A palavra ponta provém do mesmo idioma Latim, puncta, “estocada; golpe de ponta”, e esta de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”.
Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Epicentrismo esclarecedor de ponta. 2. Minadouro ideativo neoverpônico. 3. Núcleo neoideogênico. 4. Seio ideário inovador.
Neologia. As 3 expressões compostas epicentrismo tarístico neoverpônico, epicentrismo
tarístico neoverpônico esboçante e epicentrismo tarístico neoverpônico avançado são neologismos técnicos da Verponologia.
Antonimologia: 1. Epicentrismo energético. 2. Secadouro ideativo. 3. Núcleo ideofrênico. 4. Seio ideário conservador.
Estrangeirismologia: o quid novi; o point of emission de neoideas; a matrix ideativa;
a superação do status quo conservantista; o verponarium; a change mind; o add-on ideativo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à apreensão de verpons.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Verponogenia:
erupção paraerudita.
Citaciologia: – Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela
(Albert Einstein, 1879–1955).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal interassistencial verponogênico; os didactopensenes; a didactopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: o epicentrismo tarístico neoverpônico; a inteligência evolutiva aplicada à tares atacadista; a força presencial mentalsomática; o exercício teático da liderança cosmoética interassistencial; o fulcro irradiador do arrastão neoideativo; a usinagem neoideativa perene; o olho
no olho; a verdade nua e crua; a priorização da atenção auditiva à dúvida do assistido; a capaci-
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dade de adaptação à diversidade cultural dos assistidos; o autodiscernimento na exposição da neoverpon respeitando o nível de maturidade dos assistidos sem causar estupros evolutivos; o respeito ao ritmo intelectivo individual; o realismo consciencial neoverpônico impactante; a impactoterapia serial causada pela frequência incessante de esclarecimentos; a flexibilidade na aplicação
dos diversos recursos didáticos; a coerência explanatória; a proficiência teática no tema em debate; a fundamentação lógica das ideias transmitidas; a primazia das evidências diante dos argumentos; o posicionamento pessoal resoluto e inabalável na defesa da neoverpon renovadora; o destemor quanto aos contrafluxos gerados pelos núcleos conservantistas; a linearidade pensênica favorecendo a ortodidaxia; as sincronicidades ideativas chancelando as neodescobertas; a argumentação dialogada, através do debate, enquanto instrumento tarístico mais avançado comparado à simples exposição ideativa; a habilidade na mediação dialética aplicada à teática do epicentrismo
mentalsomático; a publicação da megagescon assentando as bases do desenvolvimento do epicentrismo interassistencial intelectivo; os Congressos de Verponologia enquanto holopensenes estimulantes à formação de novos epicentros heurísticos; o centro de desenvolvimento e treinamento
de docentes conscienciológicos da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação
Consciencial (REAPRENDENTIA); a União Internacional de Escritores da Conscienciologia
(UNIESCON) enquanto banco de epicentros tarísticos gescônicos; o Tertuliarium enquanto foro
magno do exercício do epicentrismo tarístico neoverpônico.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção consciencial
pelo mentalsoma; o acervo das experiências interassistenciais multidimensionais; o desassédio
mentalsomático; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o rapport ideativo com
a equipe extrafísica; a homeostase holomnemônica; a instalação e sustentação de campo interassistencial mentalsomático; a parapreceptoria evolutiva; o domínio energético a partir do coronochacra; o acesso à parapsicoteca; a capacitação parapsíquica interlocutória multidimensional; a hiperativação paracerebral pela assistência esclarecedora contínua.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo recinológico inovação-renovação.
Principiologia: a superação do princípio sectário e obsoleto do conhecimento esotérico;
o princípio retributivo do aporte intelectual; o princípio renovador da tares; o princípio democrático da liberdade de expressão; o princípio da descrença permeando o esclarecimento interassistencial; o princípio da hierarquia multidimensional evolutiva atrelada à liderança tarística;
o princípio da soberania tarística da escrita perante o discurso.
Codigologia: os códigos linguísticos fundamentais à tares; o código pessoal de Cosmoética (CPC) na dosagem da neoinformação perante a maturidade consciencial dos assistidos; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado à promoção de debates democráticos.
Teriologia: a teoria da aceleração evolutiva através dos neoconstructos.
Tecnologia: a técnica da associação ideativa desencadeada pela Prova da Imagística;
as técnicas paradidáticas; as técnicas hermenêuticas autopesquisísticas aplicadas às apreensões
das vivências multidimensionais; a técnica do desbloqueio paracerebral através do arco voltaico
craniocrachal; a técnica do desassédio mentalsomático pela contrargumentação precisa e irrefutável; a técnica tarística silenciosa do exemplarismo pessoal; a técnica da intrarticulação heurística.
Voluntariologia: a tares neoverpônica qualificando o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Serenarium; o labcon pessoal autocasuístico interassistencial; a sala de aula enquanto laboratório docente fundamental ao desenvolvimento tarístico.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verponologistas; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colé-
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gio Invisível da Heuristicologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da
Cosmoconscienciologia.
Efeitologia: o efeito impactante das neoverpons; os efeitos colaterais negativos da impactoterapia tarística inoportuna; o efeito exortativo mentalsomático cosmoético da tares; o efeito antiassistencial da pusilanimidade ideativa.
Neossinapsologia: a catálise da gênese neossináptica promovida pela carga sucessiva
de neoiformações.
Binomiologia: o binômio esclarecimento–desassédio mentalsomático; o binômio admiração-discordância imperativo ao epicentro esclarecedor; o binômio obsoletismo ideativo–estagnação evolutiva; o binômio líder-liderado; o binômio desinibição intelectual–força tarística;
o binômio transparecer-esclarecer; o binômio independência–autonomia tarística.
Trinomiologia: o trinômio cérebro-paracérebro-holomemória; o trinômio poder intelectivo–força argumentativa–desassédio ideativo.
Polinomiologia: o polinômio informação-interpretação-conclusão-reação.
Antagonismologia: o antagonismo introversão / epicentrismo; o antagonismo ortodoxia
/ abertismo ideativo; o antagonismo politicagem / tares; o antagonismo dogma / verpon; o antagonismo esclarecimento / persuasão; o antagonismo anacronismo / vanguardismo; o antagonismo especialismo / abrangência tarística; o antagonismo açambarcagem cognitiva / interassistência tarística.
Paradoxologia: o paradoxo da força centrífuga energética interassistencial do epicentrismo tarístico promover a força centrípeta aglutinadora interconsciencial; o paradoxo da emocionalidade equilibrada e ao mesmo tempo acolhedora presente no microuniverso do epicentro
tarístico.
Politicologia: a parapsicocracia; a evoluciocracia; a interassistenciocracia; a proexocracia; a paratecnocracia; a cosmoeticocracia; a democracia pura aplicada à tares gratuita.
Legislogia: as leis cosmoéticas na aplicação da força cognitiva esclarecedora; as leis
evolutivas contrárias à inércia intelectual; a lei da responsabilidade policármica proporcional
a autocognição multidimensional.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cognofilia; a neofilia; a verponofilia; a autodiscernimentofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a sociofobia; a epistemofobia; a heresifobia; a hipengiofobia;
a ideofobia; a laliofobia.
Maniologia: a superação da mania doutrinária.
Mitologia: a anulação do mito da verdade absoluta; a ausência do mito do conhecimento
integral; a desconstrução do mito da santificação pela omissão heterocrítica esclarecedora.
Holotecologia: a verponoteca; a heuristicoteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca;
a fenomenoteca; a consciencioterapeuticoteca; a prioroteca; a tenepessoteca; a ofiexoteca.
Interdisciplinologia: a Verponologia; a Cosmoeticologia; a Epicentrologia; a Taristicologia; a Interassistenciologia; a Paradidaticologia; a Parafenomenologia; Parapesquisologia; a Parepistemologia; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin líder interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o docente conscienciológico; o autor conscienciológico; o verbetógrafo; o debatedor de neoideais; o desbravador ideativo; o verponarista; o projetor consciente; o autoparapercepciologista; o pesquisador parapsíquico; o para-hermeneuta; o intermissivista; o proexista; o tenepessista; o epicon lúcido; o ofiexista.
Femininologia: a docente conscienciológica; a autora conscienciológica; a verbetógrafa;
a debatedora de neoideais; a desbravadora ideativa; a verponarista; a projetora consciente; a auto-
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parapercepciologista; a pesquisadora parapsíquica; a para-hermeneuta; a intermissivista; a proexista; a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista.
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 tarístico neoverpônico esboçante = relativo à condição do
extrapolacionismo parapsíquico mentalsomático na captação de verpons; epicentrismo tarístico
neoverpônico avançado = relativo à maturidade parapsíquica mentalsomática na captação e materialização contínua de neoideias (taquirritmia).
Culturologia: a minicultura da especialização; a cultura generalista; a Holoculturologia Polimática.
Autossuperações. De acordo com a Taristicologia, eis em ordem alfabética, 20 posturas
comunicativas megatrafarinas a serem superadas pelos candidatos à conquista do epicentrismo
tarístico neoverpônico:
01. Achismo. Suposições destituídas de qualquer evidência.
02. Ambiguidade. Ausência de definição precisa do tema.
03. Digressões. Filosofice narcisista conduzindo do nada a lugar nenhum.
04. Disfemismo. Emprego da ironia cáustica através de termos chulos e depreciativos.
05. Divagação. Discurso não sequencial desconexo do assunto principal.
06. Engodo. Manipulação parapsíquica facilitada pela subjetividade fenomênica.
07. Eufemismo. Pusilanimidade expressa nos lenitivos eufemísticos.
08. Exageração. Realce emocional excessivo.
09. Imprecisão. Expressão flexíloqua e imprecisa.
10. Inculcação. Imposição de ideias reforçada pelo argumento de autoridade.
11. Jactância. Presunção de superioridade inibidora do acolhimento assistencial.
12. Lisonjaria. Heterocrítica elogiosa deslocada e interesseira.
13. Logorréia. Compulsão verbal fronteiriça à neurose.
14. Melifluidade. Brandura fonética catequista.
15. Misticismo. Ranço místico imaginativo.
16. Moralismo. Recomendações fundamentadas em preceitos valorativos tradicionais.
17. Obliquidade. Fuga para evitar responder determinadas questões.
18. Prolixidade. Falta de síntese pensênica.
19. Sofística. Embuste lógico persuasivo.
20. Sonegação. Omissão de informações no intuito de dificultar refutações.
Catalização. Segundo a Holomaturologia, eis em ordem alfabética, 20 atributos megatraforinos catalizadores do epicentrismo tarístico:
01. Altruísmo. Aplicar os valores evolutivos pessoais no bem-estar policármico.
02. Argumentação. Apresentar predileção pelo debate ideativo racional.
03. Assistência. Auferir inspirações verpônicas através da interassistência.
04. Atualização. Viver em plena reciclagem intraconsciencial (recin) diuturna.
05. Autoconfiança. Vivenciar a inabalável certeza das neoideias transcendentes.
06. Autocrítica. Analisar autocriticamente as evidências sustentadoras dos argumentos.
07. Autorado. Projetar a megagescon enquanto ápice tarístico do megacompléxis.
08. Detalhismo. Zelar pelo conteúdo ideativo sem negligenciar a forma.
09. Didaxia. Usar o holossoma enquanto escola tarística multidimensional.
10. Emocionalismo. Dominar os arroubos da emocionalidade pelo autodiscernimento.
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17.
18.
19.
20.
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Erudição. Deixar fluir naturalmente a erudição necessária sem gabolices.
Exemplarismo. Eleger o autexemplo enquanto técnica magna de esclarecimento.
Investigação. Buscar a evidenciação das autexperimentações através dos fatos.
Liderança. Priorizar a formação de neolíderes visando propagar ativamente a tares.
Pacifismo. Permear o tema pacifismo em todas as abordagens tarísticas promovidas.
Parapsiquismo. Investir no autoparapsiquismo visando alcançar a pangrafia.
Persuasão. Exercitar a aplicação da força presencial não persuasiva.
Reflexão. Primar pelo omniquestionamento preciso e contínuo.
Resolutividade. Focar sempre na solução dos problemas sem autovitimizações.
Retificação. Retificar imediatamente os próprios erros e equívocos.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o epicentrismo tarístico neoverpônico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
03. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
04. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
05. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
06. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
07. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
08. Gescon: Proexologia; Homeostático.
09. Liderologia: Politicologia; Neutro.
10. Megatares: Autopriorologia; Homeostático.
11. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
12. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
13. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
14. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
15. Verponogenia: Neoverponologia; Homeostático.

A CONSCIÊNCIA LÚCIDA DA AUTORRESPONSABILIDADE
INTERASSISTENCIAL POLICÁRMICA E PROEXOLÓGICA INVESTE NA AUTOSSUPERAÇÃO DOS TRAFARES VISANDO
ALCANÇAR O EPICENTRISMO TARÍSTICO NEOVERPÔNICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é ciente da importância do epicentrismo tarístico
na interassistencialidade policármica atacadista? Quais medidas práticas tem aplicado para superar os automegatrafares impeditivos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 109 a 115.

H. L.
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EPICON LÚCIDO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O epicon lúcido é o epicentro consciencial, a conscin-chave, homem ou mulher, autoconstituída qual eixo fulcral de lucidez, minipeça de Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial, cosmoético, através da autoconsciencialidade avançada ou, por exemplo, do desenvolvimento ativo da oficina extrafísica (ofiex) dentro do tenepessismo.
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”. Apareceu na Terminologia cient fica no Século XVIII. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O voc bulo lúcido provém também do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; n tido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Co-epicon lúcido; superepicon. 2. Conscin omninterativa. 3. Acoplamentista. 4. Tenepessista veterano. 5. Macrossômata. 6. Moratorista a maior. 7. Pião consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo epicon: co-epicon; Epiconologia; epiconologista; maxiepicon; miniepicon.
Neologia. O vocábulo epicon e as 3 expressões compostas epicon lúcido, miniepicon lúcido e maxiepicon lúcido são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Antiepicon; conscin trancada; robô existencial. 2. Evoluciólogo.
3. Conscienciólogo. 4. Ser desperto. 5. Semiconsciex. 6. Teleguiado autocrítico. 7. Serenão.
8. Consciex Livre (CL).
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodiscernimento proexológico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do epicentrismo evolutivo; o abertismo autopensênico.
Fatologia: o epicentrismo consciencial lúcido; a força presencial; o interesse pela interassistencialidade; o autodesempenho calculado cosmoeticamente; a memória dividida; o acolhimento fraterno; o congraçamento permanente; as perspectivas ideativas metódicas; o centro dos
epicons; a estilística do apuro da força presencial do epicon, homem ou mulher.
Parafatologia: a multidimensionalidade pessoal; a desinibição extrafísica.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Enumerologia: epicentrismo lúcido de ECs; epicentrismo lúcido de parapsiquismo; epicentrismo lúcido de Cosmoética; epicentrismo lúcido de priorização; epicentrismo lúcido de proéxis; epicentrismo lúcido de interassistencialidade; epicentrismo lúcido de Evoluciologia.
Holotecologia: a epicentroteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a energeticoteca;
a potencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a teaticoteca.
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Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Conscienciometrologia; a Tipologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a personalidade epicêntrica lúcida.
Masculinologia: o epicon lúcido; o epicon itinerante; o epiconologista.
Femininologia: a epicon lúcida; a epicon itinerante; a epiconologista.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo
sapiens aequilibriologus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens catalyticus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens felix.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniepicon lúcido = o responsável, homem ou mulher, pelo Curso
Acoplamentarium do CEAEC; maxiepicon lúcido = o tenepessista, homem ou mulher, com ofiex
funcionante.
Caracterologia. Pela ótica da Parapercepciologia, eis, na ordem alfabética dos assuntos,
100 princípios teáticos, embasadores da filosofia do epicentrismo consciencial autoconsciente, ou
os traços do perfil real do epicon lúcido, homem ou mulher, úteis principalmente aos inversores
existenciais, ou a quem objetiva, em tempo oportuno, alcançar a condição da desperticidade vivida, ainda nesta experiência intrafísica (lifetime):
01. Acaso. Nenhum acaso dinamiza a evolução consciencial. As sincronicidades no
Cosmos assentam-se na lei de causa e efeito, ação e reação, partida e desenvolvimento. Toda melhoria pessoal, privativa e subjetiva tem início na autopensenidade cosmoética.
02. Acerto. Há 3 passos para a vitória do acerto: primeiro, aceitar o fracasso do erro; segundo, aprender com o fato, a experiência; e terceiro, ir à frente, sem repetir o desacerto ou
a omissão deficitária.
03. Adiamentos. Quem passa a vida humana fazendo adiamentos, já dessomou e não sabe. Somente vai saber do fato através da melin ou da melex.
04. Adolescência. Os pré-adolescentes, adolescentes e pós-adolescentes precisam dos
pais, ou responsáveis, e esses precisam também dos jovens. A criação e formação educacional da
prole somente se encerram, no mínimo, no período da adultidade.
05. Afeição. A afeição e a inspiração provocadas pelas outras pessoas não nos fazem
conscins idênticas ou almas gêmeas dessas pessoas, contudo, nos aproximam e nos tornam mais
parecidos no caminho da megafraternidade.
06. Alegria. A alegria sincera, motivada pelo trabalho útil, consegue iluminar o dia mais
penumbrento dos circunstantes.
07. Amuo. A mágoa, a irritação, o mau humor, a birra, o amuo e o embezerramento,
obviamente, não são os melhores exemplos para ninguém em qualquer contexto.
08. Aprendizagem. Há ainda, nesta dimensão, profunda falta de acesso parapsíquico,
individual e coletivo, à multidimensionalidade. As pessoas aprendem, ainda, mais horizontalmente com as conscins e não verticalmente com as consciexes mais evoluídas.
09. Aproveitamento. Mesmo pesquisando o tema abstrato da consciência, ninguém perde ao aproveitar a objetividade do tempo bonito, do ar puro e da claridade do dia.
10. Assistencialidade. A assistencialidade interconsciencial é o primeiro princípio da
primeira página do manual do mestre-escola competente no mundo inteiro.
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11. Atenção. O candidato ou candidata à condição de assistido no nível mais desagradável é, provavelmente, o mais necessitado da atenção do assistente, na maioria das circunstâncias.
12. Autenticidade. A autenticidade é a essência do exemplarismo em geral. Toda representação, mesmo quando exceção didática e necessária, é secundária e não deve ampliar as falsidades humanas.
13. Autocoerência. O alinhamento cosmoético dos pontos de vista é o primeiro passo
para a autocoerência e a homeostase do holossoma.
14. Autoconsciência. Importa à pessoa viver cônscia do fato de a condição da desperticidade não acontecer acidentalmente. Somente o ser autoconsciente faz-se desperto.
15. Autodiscernimento. Não há nenhum mal se você faz do autodiscernimento o apriorismo como rotina, evidentemente, o bom apriorismo, e não a apriorismose. O autodiscernimento
a posteriori ainda pode expressar a patologia do trinômio erro-falsidade-injustiça. O autodiscernimento a priori importa mais.
16. Autopensenização. A autopensenização é trabalho desgastante, em silêncio, das
energias da conscin. O fato mais comum é o emprego das energias conscienciais (ECs), sem gerar
nenhum fruto evolutivo, dentro do universo das perdas pessoais.
17. Calculismo. Até a maior manifestação autopensênica, hoje superespontânea, teve
início com o calculismo da autorganização, na melhoria dos hábitos repetitivos, até alcançar
a intimidade da natureza do microuniverso consciencial.
18. Carreira. Há pré-serenões medíocres. Há conscins iscas inconscientes medíocres.
Há inversores existenciais medíocres. Há tenepessistas medíocres. Há projetores conscientes medíocres. Há epicons lúcidos medíocres. Contudo, a carreira do ser desperto, autoconsciente, assistencial, jamais será medíocre.
19. Concentração. O impacto das intempéries ou as alterações extremas do tempo afetam a concentração mental das pessoas. Saibamos empregar atenuantes, descontar e entender com
indulgência os deficits mentais, os lapsos mnemônicos (lapsus memoriae, hipomnésia) e os vácuos pensênicos (brancos) dos outros.
20. Consciência. Apesar da vida intrafísica no corpo humano hormonizado, cada pessoa
pode aprender a pesquisar a consciência complexa harmonizada.
21. Constructos. Os constructos pessoais são nutrientes do mentalsoma poderosos se
comparados ao oxigênio puro, ao alimento selecionado, à bebida sadia e à emoção elevada.
22. Contágios. Vive-se na Terra, de modo inarredável, no imenso universo dos contágios. Quais e quantos contágios você patrocina? A grandeza da conscin lúcida bem-sucedida contagia até os animais subumanos, no entanto, a mediocridade faz o mesmo.
23. Contatos. Os Colégios Invisíveis, de todas as naturezas, mais produtivos à evolução
das verpons das pessoas, assentam-se nos contatos informais diretos com colegas de auto e heteropesquisas da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
24. Conteúdo. Nas pesquisas conscienciais, a forma, o contorno, a embalagem e o aparato somente devem ser considerados depois do conteúdo-argumento, da substância, do núcleo
pontual ou do megafoco.
25. Conversa. Quem investiga as verdades relativas de ponta, encontra lição a toda hora, até na conversa amigável e espontânea, tendo início aparentemente sem sentido.
26. Convicção. Nas manifestações pensênicas lúcidas, à conscin urge demonstrar a própria convicção, sem decidofobia, incertezas ou súplicas. O inteligente é, em nenhum contexto, negociar ou trocar a verdade pela meia-verdade.
27. Degelo. Busquemos quebrar o gelo entre as pessoas do círculo de relações sociais.
Quem olha comprido ou ronda de longe, em geral, quer conversar, desabafar frustrações e até se
instruir.
28. Desacompanhamento. Vale não esperar o acompanhamento do amparador extrafísico nas próprias posturas antiprofissionais, antiassistenciais ou anticosmoéticas. Neste ponto,
qualquer conscin seguirá sempre só ou junto a assediadores interconscienciais intra e extrafísicos.
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29. Dificuldade. Prever o futuro é fácil, pois o presente já é o futuro. Difícil é fazer
o presente-futuro melhor ou a integração do polinômio tudo–simultaneamente–aqui–agora. A invexoteca e a recexoteca ajudam.
30. Dinâmica. Somente quem auxilia na dinâmica da aprendizagem dos outros, facilita
a consecução da própria maxiproéxis dentro do grupo evolutivo.
31. Duplicatas. O mais prático é manter duplicatas de dicionários e livros técnicos em
cada local diferente de estudo e pesquisa. A autorganização livre não é esbanjamento e evidencia
lucidez.
32. Ensino. O ensino pessoal é ininterrupto e onipresente pelo exemplarismo. A sala de
aula real é o cenário terrestre e extrafísico. O corpo discente é constituído sempre de conscins
e consciexes. Somos todos professores e alunos na Megaescola Terrestre.
33. Equanimidade. O elogio pode ser estímulo e motivação, mas precisa ser equânime,
ou seja: alcançar cada colega evolutivo de modo democrático.
34. Especialista. Urge identificarmos os limites do conhecimento pessoal. Se não sabemos tudo, vale apelar para o especialista, o expert da área. Tal técnico existe por este motivo.
35. Estímulos. O aumento dos estímulos diários sobre as pessoas, gerado pela aceleração da História Humana e a explosão demográfica, exige maior atenção aos detalhes da assistencialidade interconsciencial.
36. Estratégias. Criatividade significa educação alternativa. Os fatos mudam as estratégias e orientam as investigações enriquecedoras. O trinômio pesquisa-ordenação-enumeração,
com autoconsciência, prossegue no intervalo das aulas e depois dos debates.
37. Evolução. Pelos princípios da Experimentologia, no jogo continuado da evolução da
consciência, as vitórias cosmoéticas são as únicas prioritárias a partir do complexo trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas.
38. Exemplarismo. Poderosa ferramenta de ensino do professor ou professora é a Filosofia do exemplarismo pessoal. A sala de aula pode ser a ribalta de teorias, técnicas e terapias ou
de engodos, embustes e esbulhos.
39. Expansão. A pesquisa moderna e avançada do pesquisador autodidata, independente, homem ou mulher, não significa isolamento. Os Colégios Invisíveis expandem-se sem freio
pela Internet.
40. Extrapesquisas. As atividades extrapesquisas cosmoéticas em vez de rivais, são
aliadas e potencializadoras das auto e heteropesquisas conscienciais.
41. Governo. A conscin há de ser, racionalmente, bom cidadão e boa cidadã, sem culpar
o governo pelos problemas pessoais enfrentados por si própria. Nenhuma realização ou omissão
dos legisladores e executivos do Estado tornarão a consciência melhor perante a Evoluciologia,
sempre individualíssima, dependente da recin, do autodesempenho ou do próprio esforço.
42. Grupalidade. Toda assistência interconsciencial, assim como toda evolução consciencial, a rigor, são grupais. Na interassistencialidade cosmoética correta, as pessoas responsáveis pelo atendimento também devem ser assistidas. A negligência por parte dos assistentes é problema universal dentro da Socin ainda patológica.
43. Grupocarmalidade. Se a vida humana não conseguiu ser bem vivida nem refletida,
não merece ser lembrada. Apesar disso, a holomemória comparece sempre. Inexiste consciência,
a rigor, com amnésia total ou sem memória.
44. Grupos. Dentro do trabalho do voluntariado grupal, o ideal objetivando o universalismo é a mesclagem dos componentes dos grupos, grupinhos, grupelhos e grupúsculos evolutivos.
45. Hábitos. A vida intrafísica é composta, de modo inevitável, por hábitos sadios e rotinas úteis. O inteligente é tornar ambos – o hábito e a rotina – agradáveis para si. A verdadeira
felicidade ou o bem-estar pessoal estão aí.
46. Humor. O mau gênio significa, antes de tudo, falta de educação pessoal. O bom humor dosado, na hora certa e nas circunstâncias adequadas, sempre instrui.
47. Ilimitação. A evolução consciencial é infinita e, por isso, a Tudologia não tem limites como desafio à consciência definida, criativa e motivada.
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48. Impactoterapia. A conscin medíocre não causa impacto em ninguém. Se falam de
você é porque já deixou o período da hibernação, a fase preparatória longa, cuidadosa e sistemática da proéxis e o estágio da mediocridade para trás. É inteligente relaxar e aproveitar as heterocríticas, expandindo as técnicas da Impactoterapia Cosmoética, sem a pessoa se perturbar com ruídos e estáticas.
49. Incentivo. Cada ser humano consciente há de incentivar as pessoas ao derredor
a empregar bem, cosmoeticamente, os sentidos do soma, as faculdades mentais e as parapercepções do parapsiquismo. Todos ganham com tal atitude.
50. Individualização. Jamais se deve consentir ou apoiar a dependência interconsciencial do adulto válido. As conscins são microuniversos conscienciais individualizados há milênios.
51. Indumentária. A aparência pessoal ensina, sendo o primeiro sinal material ostensivo do sucesso ou do fracasso da conscin. Há quem se veste para o sucesso e quem se veste para
o fracasso. O primeiro recebe o nome de bem-educado, o segundo de desleixado.
52. Insegurança. A formalidade nas maneiras e a impostação na expressão verbal são
empregadas pela pessoa vulnerável quais máscaras ou subterfúgios para ocultar a própria insegurança.
53. Instrumento. O maior instrumento didático, pedagógico ou educacional é o autoparapsiquismo vivenciado por intermédio do trinômio investigação-fundamentação-formulação.
54. Ironia. Quem faz humor negro ou ironia, enquanto na condição de hábitos, torna-se
garimpeiro dos lixões mentaissomáticos passíveis de gerar as interprisões grupocármicas.
55. Leitura. Jamais podemos deixar de ler enquanto temos lucidez. A leitura técnica enriquece sempre o mentalsoma e os outros somas. Inexiste livro perfeito. Quem desaprova todos os
autores, vegetaliza.
56. Letra. Há de se ter cuidado com cada letra ou unidade lexical digitada e impressa.
Os caracteres significam assinaturas pensênicas para sempre. O E-mail pode ser imprudência.
57. Lições. Frequentemente, as lições de pesquisa mais preciosas não vêm dos livros
nem dos léxicos, mas de condutas das conscins ao derredor.
58. Limites. Cada pessoa tem o próprio nível de tolerância. Até você. Vale evitar transcender os limites pessoais e errar no caos, em qualquer condição.
59. Linguagem. O interessado há de procurar identificar-se logo de início, ao máximo,
com a linguagem técnica específica do interlocutor, seja quem for, em qualquer debate construtivo.
60. Manhã. Os erros, equívocos, lapsos, omissões e fracassos perduram por pouco tempo, quando aceitamos cada manhã como sendo nova reciclagem existencial.
61. Maturidade. A maturidade da conscin desponta no momento mais crítico exigindo
a iniciativa pessoal imediata. A infantilidade adulta marca presença nesse contexto por intermédio
da decidofobia.
62. Maxiproéxis. As maxiproéxis, em bases lúcidas, cogitam pouco de economia e dinheiro. A moeda tem o valor real aferido pelo câmbio. O tempo pessoal, a disciplina e automotivação são aferidos pelo compléxis.
63. Megarreciclagem. O poder de mudar a si mesmo é o motor do Cosmos, a megarreciclagem ininterrupta. O exemplarismo mais produtivo nasce a partir de autorreciclagens.
64. Minutos. Apenas 5 minutos de quietude e reflexão, em lugar silencioso, a cada dia,
pode expandir a consciencialidade cosmoética e predispor o desenvolvimento do parapsiquismo
de qualquer conscin. Basta observar a expansão impressionante de tal procedimento, eventualmente, no laboratório consciencial, ao longo de 3 horas, ou na prática diária da tenepes durante 50
minutos.
65. Neocritérios. Vale auscultar as opiniões dos outros. Daí podem sobrevir neocritérios
e valiosas neoverpons. Cada conscin normalmente tem, o tempo todo, 2 hemisférios cerebrais
funcionando.
66. Opinião. Dizer a realidade crua ou vivida é experiência, verbação, neoideia. Dizer
a ideia imaginada ou suposta é opinião, achismo, palpitologia, chutação.
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67. Palavra. Cada palavra tem a hora e o lugar apropriados. Importante não confundir
nem misturar o emprego do termo difícil, do jargão técnico ou da gíria com os interlocutores errados, nos locais impróprios e nos momentos inoportunos.
68. Paradoxo. O pesquisador independente profissional é quem sabe, antes de tudo, paradoxalmente, trabalhar em rede, colaborar em equipe e servir no grupo de apoio, sem se sujeitar,
genuflexo, à Socin ainda patológica ou à Ciência convencional materiológica.
69. Paraolhos. A maioria dos componentes da Humanidade ainda sofre de miopia dos
paraolhos, sem desfrutar as realidades multidimensionais da conscin descoincidida lúcida.
70. Passadologia. O presente-futuro prioritário vale mais. Infelizmente, a Passadologia
ainda precisa sustentar oficial e profissionalmente muita gente, basta ver os arqueólogos, os paleontólogos e os historiadores.
71. Pensenização. Se alguém for esperar a pensenização crítica, o raciocínio lógico
e a descoberta da verpon apenas dos superdotados psíquicos e parapsíquicos, estará errada ou
omissa o tempo todo. Qualquer indivíduo pode aprender a pensenizar melhor, tudo dependendo
da aplicação das técnicas conscienciológicas agora melhor conhecidas.
72. Performances. Quem compete consigo mesmo, melhorando as performances ou autodesempenhos assistenciais, chega sempre mais próximo dos amparadores extrafísicos.
73. Perfuratriz. Quando todos falam com exaltação, poucos pensam com profundidade.
A reflexão é a perfuratriz da verdade relativa de ponta em qualquer universo de cognoscência.
74. Perguntas. Os sábios devem aos ignorantes: as perguntas ingênuas desses suscitam
as soluções agudas daqueles. O pesquisador preparado para comunicar incentiva o principiante preparado para aprender.
75. Pesquisa. Pesquisar a cosmovisão dos assuntos megafocos da consciência é trabalho
acumulativo centímetro a centímetro (Proxêmica), minuto a minuto (Cronêmica), ideia a ideia
(Pensenologia), chacra a chacra (Energossomatologia) e miniação a miniação (Somatologia).
76. Pessoas. É relevante ter cuidado na definição das pessoas. O quociente de hiperacuidade própria e alheia ou de qualquer conscin, depende, no mínimo, de 11 modalidades de inteligência.
77. Poliglotismo. O poliglotismo da conscin fornece duas vantagens comunicativas básicas: quanto mais amplo, maiores são as possibilidades pessoais para assistir (doação) aos carentes e melhores são as possibilidades para participar (recepção) da telepatia dos amparadores extrafísicos.
78. Possessão. A possessão interconsciencial é o governo paralelo coercitivo, instalado
sobre o paracérebro da conscin-vítima, significando a colisão, o terremoto e o desabamento do microuniverso da conscin.
79. Preferência. No âmbito da Evoluciologia, é preferível viver atento ao evoluciólogo
e não se preocupar por ser desconhecido das pessoas em geral.
80. Presentes. Livros escolhidos e assinaturas de revistas técnicas são presentes ou mimos dignificadores do doador e do receptor, seja quem for, onde for, a qualquer tempo.
81. Proéxis. O sucesso ou o fracasso na proéxis das pessoas próximas depende, em parte, da contribuição de todos, inclusive de você.
82. Profissão. Não é inteligente fazer do trabalho profissional campo de batalha infestado de adversários. A profissão há de ser sementeira de discernimento e alegria aos amigos ou componentes da Humanidade.
83. Publicação. A boa pesquisa fala por si. O pesquisador, homem ou mulher, não deve
preocupar-se com autodefesas ou explicações o tempo todo. A publicação dos achados das verpons é a resposta.
84. Rearrumação. Na aprendizagem evolutiva, toda autorganização começa pela Higiene Pessoal. Quem se suja deve ser o primeiro a limpar-se. Toda disciplina principia pela arrumação. Quem desarruma deve ser o primeiro a rearrumar.
85. Ritmo. Além dos hábitos sadios e das rotinas úteis, temos de manter o ritmo no desenvolvimento da proéxis pessoal, atentos ao atraso e ao trabalho acumulado, evitando entrar em
pânico. Todas as vicissitudes passam.
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86. Saúde. Ninguém mantém a própria saúde sem as cargas horárias do sono natural. As
energias conscienciais dependem das redes interneuronais e estas dependem do descanso físico
e do repouso mental diário.
87. Simpatia. Revelar a própria antipatia a alguém não ajuda a criatividade de ninguém.
A Consciencioterapia desenvolve-se a partir da simpatia e força presencial capazes de oferecer
confiança e demonstração de afetividade.
88. Sinceridade. A sinceridade caminha com a verdade. A mentira sempre embaraça
a memória pessoal misturando o joio ao trigo nas realizações.
89. Soluções. Busquemos substituir as censuras e queixas por soluções práticas e inteligentes. Assim, todos saem ganhando evolutivamente.
90. Sucesso. O mais inteligente é substituir a tentação da inveja pelo esforço da pesquisa
e da aplicação das técnicas facilitadoras do sucesso dos colegas evolutivos.
91. Temperamentos. Os temperamentos-sentimentos manifestando-se contra os temperamentos-razão ainda permeiam o conjunto de manifestações pensênicas da população terrestre.
Infelizmente, ao contrário do ideal.
92. Tempo. De acordo com a Paracronologia, o tempo cosmoético é constituído por
ocasiões, chances ou oportunidades prioritárias, consecutivas e ininterruptas.
93. Transparência. Toda discrição merece pesquisa. Todo segredo tende a ser revelado.
É mera questão de tempo. Nenhuma anotação pessoal tende a permanecer privativa ou escondida.
Na primeira oportunidade, vem a público.
94. Trato. O trato pessoal dedicado às conscins na cotidianidade diuturna aponta claramente as neofobias, os preconceitos e as suscetibilidades da pessoa, seja quem for.
95. Útil. O mais profícuo é enfatizar o útil melhor na imaginação das pessoas e não
identificar e ressaltar apenas as fantasias piores e as ilusões infantis.
96. Vegetalismo. O vegetalismo consciencial começa com a acomodação aos próprios
limites. Ultrapassemos as autopotencialidades instintivas na vivência do trinômio avaliar-informar-esclarecer.
97. Velhice. A velhice – sabedoria e experiência – é a fase melhor da vida humana
quando útil. Face às oportunidades evolutivas, mais vale o idoso dessomando velho e não o moço
– exuberância e audácia – dessomando jovem por atos precipitados ou riscomaníacos.
98. Verpons. As verpons podem surgir das fontes mais inesperadas. Há conscins heterocríticas de múltiplas naturezas atuando na condição de professores anônimos até de outros professores notórios.
99. Vitórias. A vitória íntima supera sempre todas as derrotas esperadas ou anunciadas.
Paradoxalmente, a megaderrota exterior pode ser a megavitória íntima.
100. Voluntariado. Não existem boas Instituições Conscienciocêntricas por acidente. Os
voluntários tornam-nas boas e frutíferas. Você contribui com quota-parte específica para tornar todas as ICs melhores?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o epicon lúcido, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
07. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Consciência crescente: Autopesquisologia; Homeostático.
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Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Protimia: Homeostaticologia; Neutro.

EIS O PRINCÍPIO DA TARES, DAS GESTAÇÕES CONSCIENCIAIS, MEGAFRATERNIDADE E POLICARMALIDADE:
QUEM FORNECE RECURSOS DE SABEDORIA EVITA
ERROS, PRÁTICAS DO MAL E OMISSÕES DEFICITÁRIAS.
Questionologia. Você já se considera epicentro consciencial lúcido? Quais os resultados
evolutivos do epicentrismo consciencial para você?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 85, 137, 145, 147, 153, 167 e 227.
02. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 93.
03. Idem: Filosofia do Epicentrismo Consciencial; Jornal da Invéxis; Mensário; Ano 11; N. 8; ASSINVÉXIS; Foz do Iguaçu, PR; Agosto, 2004; páginas 4 a 7.
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 97, 117, 198, 239, 351, 387, 429, 463,
820, 825, 1.072 e 1.113.
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; página 38.
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 108, 113 e 138.
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 12, 19, 20, 74 e 90.
08. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 69 e 126.
09. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 148 e 149.
10. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 722.
11. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 312, 735, 737 e 738.
12. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 22 e 95.
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EPICONSCIENCIOLOGIA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Epiconscienciologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da consciencialidade, ainda completamente desconhecida ou inalcançada pela Humanidade Terrestre
atual, da Consciex Livre (CL) e do novo patamar evolutivo obtido pela mesma quando vive, sem
o psicossoma, manifestando-se diretamente pelo mentalsoma o tempo todo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo epi vem do idioma Grego, epí, “em cima; muito perto; depois;
a seguir; além de; em; no meio de; conforme a; com respeito a”. O voc bulo consciência deriva
do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no
Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência da CL. 2. Ciência da Consciência Purificada. 3. Ciência
Megaenigmática. 4. Policonscienciologia Extrafísica.
Neologia. O vocábulo Epiconscienciologia e as duas expressões compostas Epiconscienciologia Terrestre e Epiconscienciologia Cósmica são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Materiologia. 2. Eletronótica. 3. Física. 4. Química. 5. Astronomia.
Estrangeirismologia: os estudos top da Elencologia Consciencial; a ultima ratio das parapesquisas na dimensão extrafísica; as pesquisas do breakthrough evolutivo máximo; a formless
life; o Cosmocognitarium; o front do conhecimento avançado.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoconsciencialidade; os megapensenes;
a megapensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o desprendimento definitivo de
qualquer holopensene planetário.
Fatologia: o ponto extremo das pesquisas conscienciais humanas; a escala evolutiva das
consciências; as pesquisas da condição máxima da soltura mentalsomática; os estudos da libertação definitiva da matéria; o infinito evolutivo; a eliminação prática da Proxêmica; a omnivisão
extrafísica; as investigações da ageneticidade; as pesquisas da consciência sem soma, macrossoma, holossoma, seriéxis e Fonética; a policarmalidade máxima; a libertação da consciência da
fieira da Seriexologia das vidas humanas consecutivas; o descarte de quaisquer resquícios de
subumanidade; as pesquisas avançadas da amorfia; a alforria da coercitividade estrutural da
psicossomaticidade; a absolvição final das interprisões grupocármicas; o desapego final à Tudologia Materiológica.
Parafatologia: os estudos da ultrapassagem da terceira dessoma; o megacurrículo extrafísico da CL; a vida com plena liberdade megacosmoética; a liberdade de ir e vir inimagináveis;
a omnipresença da existência sem limites; a omnicomunicação do conscienciês puro; a manifestação consciencial mais fidedigna e ainda impensável pelas conscins vulgares; as pesquisas da desativação do paracérebro; a vida ininterrupta na cosmoconsciencialidade; a aparaprocedencialidade;
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a hipótese de tentativa mais enigmática da CL; o conscienciês; a Assomatologia; a Afisiologia;
a Ageneticologia; a Afoneticologia; a Amateriologia; a Apsicossomatologia; a Asseriexologia;
a Adessomatologia; a Aparaprocedenciologia; a Descrenciologia Teórica; a Descrenciologia
Prática.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a sinergia fundamental entre consciência e Cosmos.
Principiologia: o quarto nível evolutivo do princípio consciencial além do nível botânico, zoológico e humano; a pesquisa do princípio consciencial mais evoluído.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria e prática dos fenômenos parapsíquicos.
Tecnologia: as técnicas conscienciólogicas, heurísticas ou verponológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: a hipótese do Colégio Invisível das CLs.
Efeitologia: os efeitos das mensagens ou conteúdos dos parafenômenos; os efeitos expansionistas das vivências em mentalsoma totalmente liberto.
Neossinapsologia: as neossinapses heurísticas adquiridas pelas autovivências extrafísicas.
Ciclologia: as pesquisas do quarto curso evolutivo depois dos 3 ciclos anteriores, vegetal ou botânico, o subumano ou zoológico e o humano ou animal.
Enumerologia: a Epiconscienciologia; a Intraconscienciologia; a Extraconscienciologia; a Interconscienciologia; a Policonscienciologia; a Paraconscienciologia; a Cosmoconscienciologia.
Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida extrafísica; o binômio Consciex Livre–
–Mateologia.
Interaciologia: a interação Voliciologia-Intencionologia-Parapesquisologia; a compreensão da holointeração entre os componentes do Cosmos.
Crescendologia: o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; a etapa
final, pós-terceira dessoma, do crescendo de libertação consciencial dos veículos de manifestação
da consciência como entendemos hoje.
Trinomiologia: a inutilização do trinômio etnia-gênero-cidadania; a imprestabilidade
do trinômio sexo-dinheiro-poder; a impraticabilidade do trinômio respiração-alimentação-sono.
Polinomiologia: o polinômio (quinteto) semiconsciex–teleguiado autocrítico–evoluciólogo–Serenão–CL.
Antagonismologia: o antagonismo evolutivo consciênçula / CL.
Paradoxologia: os paradoxos da Epiconscienciologia para quem vive ainda enredado
à intrafisicalidade crua.
Politicologia: a Paradireitologia aplicada à Politicologia; a parapsicocracia; a cosmocracia.
Legislogia: as leis cósmicas ainda ignoradas pela Humanidade; a libertação da lei da
gravitação; o entendimento do desregramento quanto à quaisquer leis da natureza física.
Filiologia: a megaevoluciofilia; a cosmofilia; a conscienciofilia; a paracogniciofilia;
a paracomunicofilia; a verponofilia; a gnosiofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a conscienciometroteca; a cosmoconsciencioteca; a policarmoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Epiconscienciologia; a Evoluciologia; a Conscienciologia; a Intraconscienciologia; a Extraconscienciologia; a Interconscienciologia; a Policonscienciologia;
a Paraconscienciologia; a Mateologia; a Serenologia; a Liberologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência enigmática; a consciência extrafísica livre; a Consciência Maior; a Conscientia
libera; a Consciex anticonflitiva; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o mateólogo; o mateologista; o Serenão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mateóloga; a mateologista; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo
sapiens megaconscientiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; a Consciex libera; a Consciex anticonflictiva.
V. Argumentologia
Exemplologia: Epiconscienciologia Terrestre = as pesquisas conscienciológicas aplicadas às relações das CLs com o planeta Terra; Epiconscienciologia Cósmica = as pesquisas conscienciológicas aplicadas às relações gerais, extraterrestres, das CLs com o Cosmos.
Culturologia: a Multiculturologia da Evolução das Consciências; a existência desvinculada das culturas humanas em geral.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Epiconscienciologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ciclo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Conscienciês: Paracomunicologia; Homeostático.
03. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Conscienciologia Profunda: Intraconscienciologia; Neutro.
05. Consciex Livre: Evoluciologia; Homeostático.
06. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
08. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
09. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
Paraconscienciologia: Parapercepciologia; Neutro.
Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
Portfolio da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
Prescindência das mãos: Manossomatologia; Homeostático.

A AUTOPESQUISA DA EPICONSCIENCIOLOGIA COMEÇA,
OBVIAMENTE, A INTERESSAR MAIS ÀS CONSCIÊNCIAS
A PARTIR DO SER DESASSEDIADO, PERMANENTE, TOTAL – O DESPERTO –, EM FUNÇÃO DA AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já abriu espaço mentalsomático para abrigar
a hipótese de tentativa da Epiconscienciologia? Desde quando?
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EPIDEMIOPROFILAXIA
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A epidemioprofilaxia é o conjunto de medidas higiênicas pessoais e grupais
objetivando a prevenção dos contágios microbianos, surtos infecciosos e epidemias em geral.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra epidemia vem do idioma Grego, epidemía, “propagação de alguma doença contagiosa em determinada região”, de epideméo, “residir no pa s de origem; vir a alguma cidade para ali residir; grassar epidemia”, constitu da pelo prefixo epí, “sobre; em cima de”,
e demos, “região; povo, pa s”. Surgiu no Século XVI. O termo profilaxia procede do idioma Francês, prophylaxie, derivado do idioma Latim Científico, prophylaxis, e este do idioma Grego, prophýlaxis, “precaução”. Apareceu em 873.
Sinonimologia: 01. Profilaxia epidemiológica. 02. Prevenção epidemiológica. 03. Epidemioprevenção. 04. Epidemioprecaução. 05. Anticontágio infeccioso. 06. Antitransmissibilidade microbiana. 07. Emundação. 08. Medicina preventiva. 09. Higienologia. 10. Holoprevenção.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados da palavra epidemia: epidemiar; epidemicidade; epidemióloga; Epidemiologia; epidemiológica; epidemiológico; epidemiologista; epidemiólogo; epidemioprofilaxia; megaepidemia; microepidemia; multiepidemia;
natiepidemia; proepidemia.
Neologia. Os 3 vocábulos epidemioprofilaxia, epidemioprofilaxia sadia e epidemioprofilaxia doentia são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 01. Epidemiologia. 02. Contágio doentio. 03. Contaminação microbiológica. 04. Infecção. 05. Transmissão microbiana. 06. Desasseio. 07. Espurcícia. 08. Endemia. 09. Epidemia. 10. Medidas terapêuticas.
Estrangeirismologia: o fungo Penicillium notatum; os exames de screening; o continuum saúde-doença; o locus minoris resistentiae; o approach epidemiológico; o know-how preventivo; a falta de profilaxia abreviando o lifetime pessoal; o tour de force higiênico; o Conviviarium; o accident proneness; o memento mori enquanto alerta proexológico; o CDC (Center of Disease Control); o cordon sanitaire.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Profilaxiologia Teática.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o assunto: – Epidemioprofilaxia: primoprioridade intrafísica.
Coloquiologia. De acordo com o jargão conscienciológico, as investigações da conscin
lúcida pesquisadora da Conscienciologia estendem-se do vírus ao Serenão.
Citaciologia. Eis a citação do escritor francês Albert Camus (1913–1960) relacionada ao
tema: – As guerras e epidemias, apesar de serem previamente anunciadas, sempre pegaram
a Humanidade de surpresa.
Proverbiologia. Segundo o antigo ditado: – Quando a China espirra, o resto do mundo
pega resfriado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paraprofilaxia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade;
os antissomatopensenes; a antissomatopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os
sociopensenes; a sociopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; a higidez holossomática refletindo a higidez pensênica; as retrofôrmas
holopensênicas hígidas.
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Fatologia: a epidemioprofilaxia; as medidas de prevenção; as medidas de higiene; as
medidas de abstersão; as medidas de limpeza; as medidas de asseio; as medidas sanitárias; as medidas de antissepsia; os surtos assustadores sustados com sucesso; a anticonspurcação; o desenxovalhamento; a detersão; a fumigação; o ato de escardear; o ato de escarificar; o bórax; os antissépticos; os alcoóis; os detergentes farmacológicos; a água enquanto solvente universal; as substâncias saponáceas; a desinfestação; o antialastramento; a não propagação; a prevenção dos andaços; a circunscrição epidêmica; o isolamento sanitário; o horizonte sanitário; a quarentena; a segregação preventiva; os preventórios; o período de incubação enquanto bomba-relógio infecciosa; a atenção ao período de transmissibilidade; a defesa social a partir das campanhas de vacinação; o calendário vacinal; os reforços vacinais; o saneamento básico ainda negligenciado em pleno Século XXI; a vigilância entomológica; as epidemias em potencial; o ato de epidemiar; o inçar
das epidemias; o ato de jugular as epidemias; o mata-mosquitos; o fumacê; a pasteurização; a salubridade; os cuidados aos dentes malsãos; o dentifrício; os colutórios; o fio dental; a gerocomia;
os ares mefíticos; as terras malsadias; as águas insalubérrimas; os alimentos morbosos; a analose
involuntária; as doenças veiculadas por alimentos (DVA); a segurança alimentar; a sanitização;
a convivência com as impurezas; os flagelos; a poluição; os fômites; as porcarias; a xila; a javardice; o pataloto; a sebentice; o megassujismundismo; a contaminação insciente; o caso índice; as
calamidades; as doenças de notificação compulsória; os males infecciosos; as pestes; as pestilências; a bodeguice; a sânie; o icor; as epizootias; as viroses; os resfriados; as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) enquanto eventos sentinelas na busca de outras DSTs e do HIV
(comorbidade); a contínua exposição percutânea dos drogaditos e doentes crônicos; as doenças
infecciosas e parasitárias (DIPs); o ato de lavar as mãos antes e após a visita hospitalar; o uso
inadequado do jaleco (avental; guarda-pó; fardeta) fora dos hospitais; as cirurgias; as infecções
hospitalares; as superbactérias; a evitação do autocídio branco; a imunoprevenção; a doença erradicada (varíola) da Terra; a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); a Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); o Dia Mundial da Saúde (7 de abril); o Dia Mundial
de Higiene das Mãos (5 de maio).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; a desassim técnica; o autencapsulamento parassanitário; o acidente de percurso parapsíquico; as retrovidas abreviadas pela falta de Higiene (pestes);
o macrossoma regenerador; a assepsia energética pessoal, grupal e ambiental; a paraimunidade;
o mitridatismo energo-assistencial; a desperticidade mantida em meio aos cataclismos sociais;
o grau de priorização multiexistencial da Autoparaprofilaxiologia enquanto espelho do nível de
maturidade consciencial; a prevenção quanto ao autovaletudinarismo intra e extrafísicos; a paraconexão constante com a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoprofilaxia-socioprofilaxia; o sinergismo patológico
morbidade–mortalidade das epidemias; o sinergismo Higiene Consciencial–Higiene Ambiental;
o megassinergismo patológico guerras-epidemias-holodestruição; o sinergismo homeostático defesas imunológicas–defesas físicas–defesas extrafísicas; o sinergismo parapatológico montureira-assedialidade; o sinergismo patológico de cunho social estupro-DST-aborto.
Principiologia: os princípios higiênicos de cuidado do soma; os princípios cosmoéticos
de manutenção hígida, multidimensional, dos ambientes.
Codigologia: os valores pessoais de autocuidado inseridos no código pessoal de Cosmoética (CPC); as consequências etológicas da interação epidemia–neocódigo de conduta.
Teoriologia: a teoria do Holossomatologia; a teoria do EV; a retroteoria dos miasmas
enquanto causas das doenças; a neoteoria do contágio; a teoria infecciosa; a antiga teoria dos
humores corpóreos; as teorias da conspiração associadas às pandemias.
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Tecnologia: as modernas técnicas de higienização; as técnicas de educação sanitária;
as modernas técnicas de supercomunicação no combate às pandemias; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas derivadas da abordagem macro-micro.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sanitaristas; o Colégio Invisível dos Epidemiologistas; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Medicina; o Colégio Invisível da Enfermagem; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os maxiefeitos nosológicos das epidemias; os efeitos holossomáticos das infecções; os efeitos sociais nefastos da omissão governamental perante a epidemioprofilaxia; os
maxiefeitos das pesquisas microbiológicas para a Humanidade; os efeitos sinérgicos pró-epidemia da ignorância, preguiça e avarícia pessoais; os efeitos positivos da biossegurança; os efeitos
paracicatrizadores da ectoplastia.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas após os hábitos higiênicos incorporados
à rotina pessoal; as pesquisas autodidatas sobre multiepidemias favorecendo a conquista de
neossinapses profiláticas.
Ciclologia: o ciclo contágio-infecção-sintomas-diagnóstico-tratamento; o ciclo prevenção primária–prevenção secundária–prevenção terciária; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo causa-efeito; o ciclo etário humano; o ciclo assim-desassim; o ciclo de vida dos parasitas; o ciclo
agente infeccioso–vetor–ambiente–hospedeiro.
Enumerologia: a vigilância epidemiológica; o cenário epidemiológico; a suspeita epidemiológica; a investigação epidemiológica; a busca epidemiológica; o inquérito epidemiológico;
a confirmação epidemiológica. A higiene ungueal; a higiene manual; a higiene nasal; a higiene
bucal; a higiene sexual; a higiene somática; a higiene interpessoal.
Binomiologia: o binômio prevenção-tratamento; o binômio social pró-contágio beijo–
–aperto de mão; o binômio ginossoma-androssoma; o binômio contaminação-inconsciência;
o binômio diagnóstico clínico–diagnóstico laboratorial; o binômio antissomático tatoo–piercing
capaz de elevar o risco de aquisição de infecções crônicas incuráveis (AIDS; Hepatite B); o binômio profissão de risco–proteção somática; o binômio drogadição–infecção; a paracomorbidade a partir do binômio assédio extrafísico–doença física.
Interaciologia: a interação belicismo-pandemia; a interação infecção-câncer; a interação geográfica El Niño–epidemias; a interação diagnóstica sensibilidade-especificidade; a interação pró-contágio contiguidade social–continuidade celular; a interação imunização ativa (vacina)–imunização passiva (soro); a interação preconceituosa estigma somático–estigma social.
Crescendologia: o crescendo contaminação-colonização-doença; o crescendo patológico contágio-doença-retransmissão; o crescendo microepidemia (surto)-epidemia-megaepidemia
(pandemia); o crescendo incubação-sintomas-convalescença-reequilíbrio; o crescendo profilaxia
somática–profilaxia energossomática–profilaxia psicossomática–profilaxia mentalsomática–profilaxia consciencial–profilaxia evolutiva; o crescendo micrassediador invisível–megassediador
explícito; o crescendo Profilaxia-Paraprofilaxia.
Trinomiologia: o trinômio holocármico dependência-independência-interdependência.
Polinomiologia: o polinômio homeostático Higiene Somática–Higiene Energética–Higiene Emocional–Higiene Mental; o polinômio nosológico fome-peste-belicismo-dessoma-Baratrosfera; o polinômio vírus-bactéria-protozoário-alga-fungo.
Antagonismologia: o antagonismo mundície / imundícia; o antagonismo Davi / Golias;
o antagonismo microrganismo / Homem; o antagonismo alastrar / amainar; o antagonismo epidemia / vacinação; o antagonismo região indene / região endêmica; o antagonismo (dupla) conscin imune / conscin vulnerável; o antagonismo olho nu / olho armado (microscópio); o antagonismo microbiológico alta virulência / baixa sobrevida evolutiva; o antagonismo interesses capitalistas / interesses sanitaristas; o antagonismo infiltração extrafísica / intervenção amparadora.
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Paradoxologia: o paradoxo de a Profilaxia, apesar de mais barata, ser menos priorizada; o paradoxo imunológico; o paradoxo histórico-social da Revolta da Vacina (Rio de Janeiro,
1904); os efeitos paradoxais da globalização; o paradoxo de o espirro ser ao mesmo tempo reflexo de defesa pessoal e vetor de contaminação grupal; o paradoxo de o uso excessivo de antibióticos contribuir para piorar a virulência das bactérias (seleção); o paradoxo de o tratamento ser
a profilaxia da piora.
Politicologia: as políticas de saúde pública determinadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica do Brasil (SNVE); as políticas belicistas defensoras de armas biológicas; as políticas internacionais da Organização Mundial de Saúde (OMS) de prevenção e conduta frente às pandemias; a política de doação de sangue e hemoderivados; as políticas internacionais contra o bioterrorismo; os excessos da política do sanitarismo autoritário; os princípios
políticos democráticos de acesso universal e gratuito à educação, saúde e segurança.
Legislogia: as leis sanitaristas; as leis da Fisiopatologia; as leis da Biologia; as leis da
Epidemiologia.
Filiologia: a higienofilia; a assistenciofilia; a proexofilia; a cogniciofilia; a somatofilia;
a historiofilia; a biofilia.
Fobiologia: a epidemiofobia; a misofobia; a acarofobia; a lissofobia; a necrofobia; a parasitofobia; a patofobia; a nosofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: as síndromes gripais; as síndromes febris; as síndromes infecciosas; as
síndromes fúngicas; as síndromes virais; as síndromes bacterianas; as síndromes parasitárias.
Maniologia: a mania de limpeza.
Mitologia: o mito da maldição do faraó Tutankhamon; o mito de Asclépio, detentor da
arte da cura das doenças e pai de Higeia e Panaceia; o mito histórico-social das epidemias enquanto castigo divino.
Holotecologia: a somatoteca; a infectoteca; a profilaxioteca; a socioteca; a medicinoteca; a nosoteca; a geografoteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Preventologia; a Epidemiologia; a Bioestatisticologia; a Higiologia; a Microbiologia; a Bacteriologia; a Viriologia; a Micologia; a Medicinologia; a Somatologia; a Imunologia; a Macrossomatologia; a Geografologia; a Historiografologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as pessoas imunodeficientes.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; 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 tenepessista; o ofiexista; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação; o higienista; o sanitarista; o Garibaldo; o Sujismundo; o bagulhista; o descuidado; o porcalhão; o personagem Cascão; o homem xexelento; o personagem televisivo Monk; o cirurgião
francês Guy de Chauliac (1300–1368), catalogador dos sintomas da peste e primeiro diferenciador das formas bubônica e pneumônica; o médico francês Michel de Nostredame (1503–1566),
precursor das técnicas de assepsia, higienização e isolamento sanitário dos doentes acometidos
pela peste negra; o médico e naturalista inglês Edward Jenner (1749–1823), inventor da vacina
antivariólica; o cirurgião inglês Joseph Lister (1827–1912), considerado o pai da antissepsia cirúrgica; o químico francês Louis Pasteur (1822–1895), principal responsável pela demonstração
da teoria do germe na doença; o médico alemão Robert Koch (1843–1910), fundador da Bacteriologia; o médico londrino, descobridor do antibiótico penicilina, Alexander Fleming (1881–1955);
o médico húngaro Ignaz Semmelweis (1818–1865), considerado o pai da assepsia; o médico bra-
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sileiro Carlos Chagas (1879–1934), descobridor do patógeno, do vetor, do hospedeiro, da manifestação clínica e epidemiológica da tripanossomíase americana (Doença de Chagas).
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; 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 tenepessista; a ofiexista; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação; a higienista; a sanitarista; a Garibalda; a Sujismunda; a bagulhista; a descuidada; a porcalhona; a personagem Cascuda; a mulher xexelenta; a escritora britânica Lady Mary Wortley
Montagu (1689–1762), responsável pela introdução da inoculação variólica (imunização) na Europa; a fundadora da moderna Enfermagem, Florence Nightingale (1820–1910).
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens microbsediator; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens immundus; o Homo sapiens incivilis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens parapathologus; o Homo sapiens deseducator; o Homo sapiens relaxatus;
o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: epidemioprofilaxia sadia = a manutenção consciente dos hábitos pessoais de higiene durante a vida intrafísica; epidemioprofilaxia doentia = a manifestação da mania de
limpeza patológica da conscin portadora do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).
Culturologia: a cultura da Higiene Consciencial Generalizada; a cultura de se lavar as
mãos.
Microbiologia. Observando a Somatologia, a lucidez quanto à vida microscópica permite ampliar a noção sobre o nível de higiene pessoal. Atualmente se reconhece a presença de
cerca de 100 trilhões de bactérias no corpo humano, correspondendo a aproximadamente 1kg do
peso deste. A grande maioria de tais microrganismos permanece na condição de simbiontes biológicos.
Habitologia. No tocante à Conviviologia, a evolução consciencial neste planeta vem
sendo compartilhada com a trajetória evolutiva dos microrganismos. Neo-hábitos de sobrevivência da Humanidade têm trazido o efeito colateral da convivência com seres microscópicos patogênicos.
Evoluciologia. Pelos conceitos da Intrafisicologia, eis, a seguir, em ordem alfabética,
6 manifestações etológicas adotadas pelo homem ao longo da evolução capazes de justificar
a fonte etiológica primária dos contágios e, consequentemente, o grassar de surtos e epidemias:
1. Agricultura: a diminuição do nomadismo; a fixação de residência; os alimentos contaminados; a ambiguidade do papel da água; a coexistência com novos insetos.
2. Domesticação: os animais domesticados; o compartilhamento dos parasitas; os efeitos colaterais da zooconvivialidade; o consumo de bichos infectados.
3. Expansionismo: a exploração da natureza; o colonialismo; a busca por novas áreas
para se viver; os desmatamentos; o contato com animais selvagens; o encontro com neoculturas;
as grandes navegações; o surgimento do comércio (trocas, escambo); o nomadismo consciencial.
4. Globalização: a urbanização; a diminuição das distâncias; os meios de transporte
(veículos epidêmicos); o multiculturalismo; a supercomunicação; a explosão demográfica.
5. Liberalismo: a liberalização dos costumes; os excessos sexuais; a promiscuidade coletiva; a criatividade irresponsável; os adeptos do body modification (bod mod).
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6. Tecnologia: os antibióticos e o uso indiscriminado; os transplantes de órgãos; os fármacos imunossupressores; as técnicas intervencionistas; as unidades de terapia intensiva (UTI)
enquanto sede de prolongamento da vida humana e seleção microscópica.
Lar. Atinente à Habitologia, as contaminações podem ocorrer nos ambientes mais insuspeitos para a conscin incauta. Por exemplo, na própria residência. A fim de expandir as abordagens paraprofiláticas domésticas, listam-se abaixo 15 procedimentos ordenados alfabeticamente,
objetivando reduzir as possibilidades de contágio domiciliar e ampliar a lucidez quanto à epidemioprofilaxia:
01. Androssoma: o hábito de levantar o assento sanitário antes da micção.
02. Animal: o hábito de lavar as mãos após brincar com o pet.
03. Bidê: o hábito de preferir o bidê ao papel higiênico.
04. Bucha: o hábito diário de desinfectar a bucha de lavar os pratos.
05. Cozinha: o hábito de evitar o lixinho (contaminado) ao lado da pia de lavar talheres
e louças.
06. Embalagens: o hábito de não usar pregadores de roupas para vedar embalagens
plásticas.
07. Emunctório: o hábito de baixar a tampa do vaso sanitário antes da descarga (coliformes fecais).
08. Entrada: o hábito de lavar as mãos ao entrar em casa.
09. Festa: o hábito de não soprar as velas do bolo de aniversário (perdigotos).
10. Ginossoma: o hábito de isolar os absorventes usados (menstruação) antes de eliminá-los.
11. Lixo: o hábito de sempre preferir latas de lixo com tampa aos cestos abertos e devassados.
12. Mercado: o hábito de lavar as embalagens dos produtos alimentícios advindos do
supermercado.
13. Pano: o hábito de preferir o escoador de pratos ou máquina de lavar louça ao pano
de enxugar.
14. Refeições: o hábito de sempre lavar as mãos antes das refeições.
15. Toalete: o hábito de lavar as mãos antes e após o uso do toalete.
Mãos. Sob a ótica da Preventologia, a principal medida profilática universal anticontágio é a lavagem adequada das mãos com água e sabão urbi et orbi.
Doenças. Considerando a Patologia, ao modo da ampla diversidade consciencial, os seres patogênicos também apresentam extensa variedade de manifestação, sobretudo após a interação com o sistema imunológico animal e humano. Eis abaixo listadas, dentre outras, 10 doenças
responsáveis pelas piores epidemias da História, com respectivos agentes etiológicos, vias de
transmissão, principais sintomas, medidas terapêuticas e profiláticas, listadas na ordem alfabética:
01. AIDS: o vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); a transmissão sexual; a transmissão sanguínea; a transmissão perinatal; as infecções oportunísticas; os antirretrovirais; as campanhas profiláticas; o sexo seguro; o combate à drogadição; o Dia Mundial de Combate à AIDS
(1 de dezembro).
02. Cólera: a bactéria Vibrio cholerae; a transmissão via água ou alimentos contaminados; as diarreias secretórias profusas; a importância da água potável; a antibioticoterapia; as medidas higiênicas; a lucidez quanto à origem das bebidas cotidianas (sucos; águas).
03. Febre amarela: o Flavivirus; a transmissão via picada do mosquito infectado (Aedes aegypti); a hepatopatia grave (icterícia); as medidas de suporte; a atenção constante aos recipientes de gua da resid ncia e da vizinhança (caixas d’ gua; cisternas; latas; pneus; vasos de
plantas; garrafas de plástico) a fim de combater a deposição de ovos pela fêmea do mosquito;
a vacinação.

9786

Enciclopédia da Conscienciologia

04. Gripe espanhola: o vírus Influenza H1N1; a transmissão via perdigotos; a pneumonite difusa gerando a angústia respiratória; as medidas de suporte; os antivirais; as campanhas sazonais de vacinação; os autocuidados sociais.
05. Malária: o paludismo; o sezonismo; o protozoário Plasmodium sp; a transmissão
via saliva da fêmea do mosquito Anopheles infectado; as febres cíclicas (terçã; quartã); os agentes
antimaláricos; o combate ao vetor; os mosquiteiros.
06. Peste: a peste bubônica; a peste negra; a bactéria Yersinia pestis; a transmissão pela
pulga do rato; a inflamação dos gânglios linfáticos (bubões); a forma pneumônica da doença;
a antibioticoterapia; as medidas higiênicas pessoais e grupais.
07. Sarampo: o Morbolivirus; a transmissão via perdigotos; o sinal de Koplic (patognomônico); o rash exantemático céfalo-caudal; o tratamento sintomático; a vacinação.
08. Tifo: a bactéria Rickettsia sp; a transmissão via pulga do rato; as erupções cutâneas
hemorrágicas; a antibioticoterapia; as medidas higiênicas pessoais e grupais.
09. Tuberculose: a bactéria Micobacterium tuberculosis; a transmissão via perdigotos;
as escavações (cavitações) pulmonares; a antibioticoterapia; o sistema imunológico equilibrado.
10. Varíola: o vírus Orthopoxvirus variolae; a transmissão via perdigotos; as pústulas
faciais e corporais (bexiga); a vacinação; a erradicação planetária na década de 1970.
Cosmovisão. Sob a ótica da Infectologia, a fim de expandir a visão de conjunto acerca
das doenças infecto-parasitárias ao homem, segue listagem com outras 50 enfermidades, dispostas
em ordem alfabética, ainda prevalentes na dimensão intrafísica com respectivas características
epidemiológicas principais:
01. Amebíase: o protozoário Entamoeba hystolitica; as diarreias; os abscessos hepáticos; o ato profilático de lavar as mãos, as verduras, as frutas e os alimentos; a importância da
água filtrada.
02. Ancilostomíase: o amarelão; os parasitas nematódeos Ancylostoma duodenale e Necator americanus; a anemia; a perversão do apetite; a importância dos calçados; o saneamento
básico.
03. Ascaridíase: a lombriga; o verme nematódeo Ascaris lumbricoides; a diarreia;
a anemia; a educação sanitária; o combate aos insetos domésticos (moscas, baratas) veiculadores
de ovos.
04. Botulismo: a bactéria Clostridium botulinum; a intoxicação via solo e alimentos
contaminados pela toxina bacteriana; o antagonismo baixa incidência / alta letalidade; a paralisia
respiratória; a atenção aos alimentos em conserva (palmito).
05. Cancro mole: a úlcera mole; a bactéria Haemophilus ducreyi; as úlceras genitais irregulares; o sexo inseguro; as outras DSTs associadas; a camisa-de-vênus; a antiprosmiscuidade.
06. Candidose: o sapinho; a candidíase; a monilíase; o fungo Candida albicans; as micoses oral, genital, intertigo e ungueal (onicomicose); a infecção oportunística dos imunodeprimidos.
07. Coccidioidomicose: o reumatismo do deserto; o fungo atípico Coccidioides immitis; a doença pulmonar pós-inalação dos esporos presentes no solo seco.
08. Coqueluche: a tosse convulsa; a bactéria Bordetella pertussis; as tosses paroxísticas
seguidas do guincho (ruído característico); a vacina DPT (difteria-pertussis-tétano).
09. Criptococose: a torulose; o fungo Cryptococcus neoformans presente nos excrementos de aves (principalmente pombos); a manifestação clínica em imunodeprimidos.
10. Dengue: a febre quebra-ossos; os vírus da dengue (Flavivirus) DENV1, DENV2,
DENV3, DENV4; o combate ao mosquito Aedes aegypti (vetor); a dengue hemorrágica enquanto
complicação temida; a atenção constante aos recipientes de água da residência e da vizinhança
(caixas d’ gua; cisternas; latas; pneus; vasos de plantas; garrafas de pl stico) a fim de combater
a deposição de ovos pela fêmea do mosquisto.
11. Difteria: o crupre; a toxina da bactéria Corinebacterium diphtheriae; as placas
pseudomembranosas branco-acizentadas aderentes às amígdalas; o pescoço taurino (gânglios);
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as crianças em idade pré-escolar; a transmissão via perdigotos; o soro antidiftérico (SAD); a vacina DPT (difteria-pertussis-tétano).
12. Doença de Chagas: a tripanossomíase americana; o protozoário Trypanosoma cruzi; os barbeiros (vetores); o sinal de Romanã (edema bipalpebral unilateral); o chagoma; a vigilância entomológica.
13. Doença de Lyme: a borreliose de Lyme; a menigopolineurite do carrapato; a bactéria Borrelia burgdoferi; os carrapatos (Ixodes scapularis) transmissores da doença; as expedições
às florestas; o uso de roupas claras e botas altas durante o ecoturismo; o controle do vetor.
14. Doença diarreica aguda: a polietiogenia (bactérias, vírus e protozoários); os coliformes fecais; a transmissão via água e alimentos contaminados; a desidratação enquanto complicação evitável; o sal de reidratação oral (SRO); a educação sanitária; o aleitamento materno;
o grau de confiabilidade dos restaurantes; os cuidados redobrados durante as viagens.
15. Doença meningocócica: a bactéria Neisseria meningitidis; os portadores assintomáticos; a transmissão via secreções respiratórias (saliva, tosse, espirros); o chamado “cinturão da
meningite” (faixa de terra subsaariana); a meningococcemia (sepse); a meningoencefalite; a quimioprofilaxia dos contactantes; a vacinação sorogrupo específica.
16. Donovanose: o granuloma venéreo; a bactéria Calymmatobacterium granulomatis;
as úlceras genitais; a transmissão sexual; as coinfecções venéreas; o aconselhamento (orientação)
ao paciente; os preservativos.
17. Enterobiose: a oxiuríase; o helminto (nematódeo) Enterobius vermiculares; a transmissão fecal-oral; os hábitos precários de higiene; o prurido perianal noturno; as infecções secundárias pós-coçadura; as infestações familiares; as medidas higiênicas pessoais.
18. Escabiose: a sarna; o ácaro Sarcoptes scabiei; o prurido intenso; os fômites contaminados (roupas de cama; toalhas; vestimentas); a chamada sarna norueguesa (forma disseminada da doença); o isolamento pós-início do tratamento.
19. Esquistossomose mansônica: a b rrig d’ gu ; o verme (helminto) Schistossoma
mansoni; o ato de nadar em lagoas infestadas com caramujos (Biomphalaria sp) em 54 países
(endemias); as cercárias; o controle dos portadores; o saneamento domiciliar e ambiental.
20. Estrongiloidíase: o verme Strongyloides stercoralis; as alterações cutâneas (urticariforme); a síndrome de Loefler (manifestação pulmonar); as manifestações intestinais; a penetração da larva através da pele; os vermífugos.
21. Febre tifoide: a salmonelose; a chamada doença das mãos sujas; a enterobactéria
Salmonella typhi; o febrão associado a intenso malestar; a doença de veiculação hídrica e alimentar (legumes; produtos do mar; leite; enlatados); a hemorragia intestinal enquanto complicação temida; o saneamento básico; as técnicas de higienização individual.
22. Filaríase: a filariose linfática; a elefantíase; o nematódeo Wuchereria bancrofti;
a transmissão via picada do mosquito infectado (Culex quinquefasciatus); o controle ambiental do
vetor; a educação sanitária.
23. Giardíase: o protozoário Giardia lamblia; as enterites agudas; a diarreia dos viajantes; a água contaminada; o contato oro-anal; a atenção às crianças; a higiene pós-toalete.
24. Gonorreia: a blenorragia; a bactéria Neisseria gonorrhoeae; a uretrite; o corrimento muco-purulento pelo pênis; o fato de a maioria das mulheres infectadas serem assintomáticas;
a esterilidade feminina enquanto complicação; as doenças inflamatórias pélvicas agudas (DIPAs);
a transmissão sexual; a transmissão vertical (conjuntivite gonocócica); o uso de preservativos.
25. Hanseníase: a lepra; o mal de Hansen; a bactéria Mycobacterium leprae; o antagonismo alta infectividade / baixa patogenicidade; as alterações de sensibilidade cutânea (dormências); o espessamento neural; a fácies leonina; o preconceito social; o tratamento prolongado.
26. Hantavirose: o Hantavirus; a SIRAH (Síndrome de Insuficiência Respiratória do
Adulto por vírus Hanta); a manifestação clínica variada; a transmissão via roedores silvestres
(água e alimentos contaminados; mãos contaminadas); a alta taxa de letalidade; a desratização.
27. Hepatite A: o vírus da hepatite A (Picornaviridae); a transmissão fecal-oral e via
água / alimentos contaminados; a icterícia; o tratamento sintomático; a evolução em geral favorável; a vacinação.
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28. Hepatite B: o vírus da hepatite B (Hepadnaviridade); a transmissão sexual; as
transfusões sanguíneas contaminadas; a infecção mãe-nascituro; o binômio cronicidade-câncer;
o alto grau de infectividade; o kit pessoal de higiene cutânea (manicure, pedicure); a transmissão
parenteral (transfusão; hemodiálise; drogadição; tatoo; piercing); a vacinação dirigida.
29. Hepatite C: o vírus da hepatite C (Flaviviridae); a transmissão parenteral; o binômio cronicidade-câncer; a ausência de vacinação específica.
30. Herpes simples: o herpes simplex vírus, tipos 1 e 2; a transmissão sexual (orogenital) ou através do contato direto com a lesão ou objetos contaminados; o binômio herpes orolabial–herpes anogenital; as erupções recidivantes; a íntima relação com o status do sistema imunitário; o difícil controle em função da alta transmissibilidade.
31. Histoplasmose: o fungo Histoplasma capsulatum; o contágio via inalação do fungo
(fase filamentosa) presente em solos ricos em matéria orgânica contaminados com fezes de aves
e morcegos; a atenção aos passeios em cavernas (ecoturismo); o cuidado quanto ao manejo do solo dos galinheiros; os antifúngicos.
32. Infecção pelo papiloma vírus humano (HPV): a crista de galo; a verruga genital;
o condiloma acuminado; o Papiloma virus; os 70 sorotipos; os sorotipos de elevado risco oncogênico (16, 18, 31, 33, dentre outros); a associação HPV-câncer; a interação sexo oral–câncer
bucal; a transmissão sexual; as comorbidades infecciosas de base sexual; a camisinha; a vacinação.
33. Leishmaniose tegumentar americana: a úlcera de Bauru; o nariz de tapir; o protozoário Leishmania sp; a fêmea do mosquito flebotomíneo Lutzomya (vetor); as lesões cutâneas
ulceradas e profundas; o uso de telas e mosquiteiros; o controle do lixo.
34. Leishmaniose visceral: o calazar; o protozoário Leishmania sp; o Brasil enquanto
país de maior acometimento humano; o cuidado com cães; o binômio alta incidência–grande distribuição; o controle do vetor; a imunoprevenção canina.
35. Leptospirose: o mal de Adolf Weil; a bactéria Leptospira interrogans presente na
urina de animais infectados, principalmente ratos; as enchentes e inundações predisponentes; os
sintomas gripe-like; a desinfecção das roupas e ambientes; a antibioticoterapia; a vacinação animal.
36. Linfogranuloma venéreo (LGV): a doença de Nicolas-Favre; o bubão; a bactéria
Chlamydia trachomatis; os estiômenos (gangrena); a transmissão sexual; o sexo seguro; as campanhas de esclarecimento populacional.
37. Mononucleose infecciosa: a doença do beijo; a angina monocítica; o vírus Epstein-Barr (VEB), da família Herpesviridae; os sintomas sistêmicos; as linfonodomegalias cervicais
(gânglios) difusas; o contágio através da saliva; as doenças cosmopolitas; a interação VEB-câncer; o combate à ficação sexossomática (promiscuidade).
38. Oncocercose: a cegueira dos rios; a doença de Robles; a volvulose; o verme (nematódeo) Onchocerca volvulos; o mosquito do gênero Similium (vetor); a redução da acuidade visual; as graves lesões cutâneas; a maior prevalência junto aos rios e afluentes, sobretudo em terras
indígenas; o controle do vetor; o esclarecimento junto aos índios.
39. Paracoccidioidomicose: a blastomicose sul-americana; a moléstia de Lutz-Splendore e Almeida; a inalação do fungo Paracoccidioides brasiliensis; a micose sistêmica; as lesões
cutâneas, mucosas e pulmonares; a interação paracoco-tuberculose; os agricultores; a ausência
de medidas de controle específicas.
40. Parotidite infecciosa: a caxumba; a infecção pelo Paramyxovirus; os perdigotos; as
glândulas salivares; as complicações evitáveis (meningoencefalite; orquiepididimite); a vacina tríplice viral (sarampo-caxumba-rubéola).
41. Poliomielite: a doença de Heine-Medin; a paralisia infantil; a infecção pelo Enterovirus poliovirus; a transmissão oral e oral-fecal; o binômio neurônio motor acometido–musculatura flácida; a doença em erradicação; a síndrome pós-polio; a vacinas específicas (Salk e Sabin).
42. Psitacose: a ornitose; a febre dos papagaios; a infecção pela bactéria Chlamydia
psittaci; a interação ave-homem; a transmissão via aspiração de poeira contaminada por dejetos
de animais doentes; a antibioticoterapia.
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43. Raiva: a hidrofobia; a infecção pelo vírus da raiva humana (Lyssavirus); as zoonoses; o neurotropismo viral; a encefalite aguda progressiva; a letalidade próxima a 100%; o binômio mordedura-arranhadura; a intensa sialorreia; o trinômio homem-cão-gato; a profilaxia a partir das vacinas e soros.
44. Rubéola: a doença exantemática viral aguda (Rubivirus); a linfadenopatia generalizada; a síndrome da rubéola congênita; a vacinação tríplice (sarampo-rubéola-caxumba).
45. Shigelose: a disenteria bacilar clássica; as bactérias do gênero Shigella; a água e os
alimentos contaminados; o binômio febre alta–diarreia volumosa; a antidesidratação; o soro de
reidratação oral (SRO); a interação controle da qualidade da água–encaminhamento adequado
do lixo.
46. Sífilis: a lues; o mal gálico; a sifilose; a peste sexual; a bactéria Treponema pallidum; a doença infecto-contagiosa sistêmica de evolução crônica; a transmissão sexual; a sífilis
congênita; o cancro duro (protossifiloma); a neurossífilis; a sífilis óssea; a aortite sifílitica; a tabes
dorsalis; o exame VDRL (Veneral Disease Research Laboratory); a penicilina.
47. Teníase: a solitária; os vermes Taenia solium e Taenia saginata; a forma adulta do
verme alojado no intestino delgado do homem; a Cisticercose enquanto doença da larva da T. solium; a neurocisticercose (lombriga da cabeça); a doença da carne de porco mal cozida; o abate
clandestino de animais; a inspeção sanitária da carne; os hábitos de higiene; o cuidado alimentar.
48. Toxoplasmose: a doença do gato; a zoonose cosmopolita; o protozoário Toxoplasma gondii; a ampla gama de manifestações clínicas; a contaminação do solo pelas fezes de gatos
infectados; as carnes de porco e carneiro mal cozidas (cistos); a interação AIDS-neurotoxoplasmose; os cuidados sanitários pessoais e coletivos.
49. Tracoma: a conjuntivite granulomatosa; a infecção pela bactéria Chlamydia trachomatis; a ceratoconjuntivite crônica recidivante; as cicatrizes palpebrais crônicas (entrópio e triquíase); o contato direto e indireto com objetos contaminados; a campanha da Organização Mundial
de Saúde objetivando a erradicação mundial do tracoma até 2020 através do acrônimo SAFE
(Surgery, Antibioticoterapy, Facial cleanliness, Environmental improvement).
50. Varicela: a catapora; o Varicella-zoster virus altamente contagioso; a contaminação
via aerossois (secreções respiratórias); o crescendo exantema maculopapilar–vesículas–pústulas–
crostas; as infecções bacterianas secundárias enquanto complicação frequente (impetigo-celulite-erisipela); a sazonalidade típica (fim do inverno-início da primavera); a vacinação dirigida
(indígenas).
Síntese. Conclui-se, a partir da enumeração acima, ser a transmissão das doenças passível de ocorrer através de 9 vias, veículos ou modos principais, abaixo listados na ordem alfabética
dos termos:
1. Água: a ingestão de água contaminada diretamente (fonte duvidosa) ou indiretamente
(lavagem de alimentos).
2. Alimentos: a ingestão de alimentos não higienizados e não cozidos adequadamente.
3. Ar: a contaminação durante aglomerações humanas (inalação); os perdigotos da fala,
tosse e espirro.
4. Objetos: os fômites (talheres; peças de vestuário; calçados; toalhas; utensílios; lâminas de barbear; alicates de unha; instrumentos cirúrgicos).
5. Pele: os ferimentos; os arranhões; o prurido; as picadas de insetos; as mordeduras de
animais.
6. Placenta: a transmissão intrauterina (vertical).
7. Sangue: as transfusões de sangue e derivados; a contaminação direta pelo sangue
contaminado.
8. Sexo: o ato sexual desprotegido; a prevenção ante os relacionamentos sexuais.
9. Vetor: os insetos propagadores de microrganismos, seja pela via mecânica (transporte
passivo através das patas dos artrópodes) ou pela via biológica (picada do inseto com inoculação).
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Política. A partir da Historiografia, a ação humana frente às infecções não ocorreu somente no sentido de combatê-las. O uso belicista do poder virulento dos microrganismos (armas
biológicas) fez e ainda faz parte do arsenal militar mundial.
Casuística. Entre 1951 e 1954, o exército americano dispersou secretamente bactérias
Serratia marcescens no ar das regiões de Nova York e São Francisco para avaliar o potencial de
disseminação pelas ruas e metrô. Tal atitude tinha como propósito dimensionar o grau de vulnerabilidade americana diante de ataque inimigo com armas biológicas.
Efeito. A bactéria, até então creditada como inócua ao homem, mostrou-se agressiva ao
ocasionar verdadeira epidemia de infecção urinária. Os médicos da época não conseguiram definir a causa da estranha infecção. Enquanto isso, os responsáveis pelo estudo mantinham os resultados na condição de segredo militar.
Vírus. Em 11 de junho de 2009, foi declarada a mais recente pandemia da História
(Ano-base: 2011), a influenza pandêmica H1N1, cujo epicentro foi o México. A cepa mutante do
vírus Influenza A, confirmada como parente do vírus da Gripe Espanhola, ocasionou pelo menos
8.768 óbitos (notificados), em 207 países e territórios, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Bactéria. A mutação genética não é propriedade exclusivamente viral. Também as bactérias, dentre outros patógenos humanos, têm a capacidade de modificar o próprio material genético, podendo adquirir virulência ainda maior. Exemplo disso é a recente epidemia de Escherichia coli deflagrada ao final do mês de maio de 2011, tendo como epicentro a região de Hamburgo, na Alemanha.
Vulnerabilidade. Os fatos acima corroboram a hipótese levantada por vários pesquisadores de a Humanidade ser altamente vulnerável, podendo enfrentar novas pandemias em futuro
próximo, sobretudo quando se considera a contínua interação homem-animais em condições higiênicas precárias, associada ao grande poder de mutação dos microrganismos.
Automegarresponsabilidade. Observando a Holossomatologia, os atos profiláticos, em
geral, dão menor ibope em comparação às decisões terapêuticas. No entanto, a maturidade maior
está assentada na antevisão profilática exercitada cotidianamente não só em relação aos auto e heterocuidados somáticos, mas sobretudo considerando o holossoma e a autoproéxis de modo convergente, rumo ao completismo existencial. Daí nasce a megarresponsabilidade do intermissivista, homem ou mulher.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a epidemioprofilaxia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anomia: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antagonismologia sadia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
04. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
05. Drama de consciência: Parapatologia; Nosográfico.
06. Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.
07. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
08. Higiene consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
09. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
10. Micrassediador invisível: Parapatologia; Nosográfico.
11. Paraassepsia Antecipada: Energossomatologia; Neutro.
12. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Saúde parapsíquica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Sistematização comportamental: Paraetologia; Neutro.
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15. Sujismundismo: Parapatologia; Nosográfico.

A MANUTENÇÃO DINÂMICA DA SAÚDE HOLOSSOMÁTICA
PESSOAL E GRUPAL DEPENDE, SERIAMENTE, DA AUTOPRIORIZAÇÃO LÚCIDA, TEÓRICA E PRÁTICA, DA EPIDEMIOPROFILAXIA, BASE DA REAL MEDICINA PREVENTIVA.
Questionologia. Qual nível de aplicação prática da epidemioprofilaxia você, leitor ou
leitora, apresenta no dia a dia? Já mantém o hábito de lavar as mãos frequentemente?
Bibliografia Específica:
01. Debré, Patrice; Pasteur (Louis Pasteur); Biografia; trad. Maria Alice Sampaio Dória; & Renata Maria
Parreira Cordeiro; 576 p.; 17 caps.; 1 cronologia; 42 fotos; 162 refs.; 23 x 16 cm; br.; Scritta; São Paulo, SP; 1995; páginas 312 a 338 e 407 a 424.
02. El Feki, Shereen; A Gripe nossa de Cada Dia; Reportagem; Exame; Revista; Quinzenário; Ed. 308; Ano
37; N. 26; Seção: Saúde; 1 foto; 1 mapa; São Paulo, SP; 24.12.03; páginas 120 a 123.
03. Farrel, Jeanette; A Assustadora História das Pestes e Epidemias (Invisible Enemies: Stories of Infectious
Disease); trad. Mauro Silva; 280 p.; 7 caps.; 50 fotos; 7 ilus.; 1 mapa; 1 tab.; glos. 40 termos; 57 refs.; alf.; 24 x 17 cm;
br.; Prestígio Editorial / Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 29 a 64.
04. Fernandes, Pedro; Paraprofilaxia Aplicada à Proéxis; Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 11; Suplemento 1; 24 enus.; 2 websites; 14 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 75 a 88.
05. Figueiredo, Roberto Martins; & Belluomini, Roberta; Dr. Bactéria: Um Guia para Passar sua Vida
a Limpo; revisora Rosane Albert; 184 p.; 13 caps.; 28 enus.; 61 ilus.; 51 perguntas; 34 respostas; 15 tabs.; glos. 53 termos;
20,5 x 13,5 cm; br.; Globo; São Paulo, SP; 2007; páginas 1 a 184.
06. Folha de S. Paulo; Redação; EUA Registram Casos de Surto Infeccioso: Dois Americanos que viajaram
à Alemanha, Epicentro da Crise, estão Internados; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 91; N. 30.010; Seção: Mundo;
1 enu.; 1 foto; 4 ilus.; 1 mapa; São Paulo, SP; 02.06.11; página A-10.
07. Gazeta do Povo; Redação; Alemanha registra Mais 365 Casos da Doença: Surto já matou 17 Pessoas
Enquanto Autoridades tentam Descobrir a Origem; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 93; N. 29.786; Seção: Mundo
/ E. coli; 1 foto; Curitiba, PR; 02.06.11; página 22.
08. Jekel, James; Katz, David; & Elmore, Joann G.; Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva
(Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine); trad. Jair Ferreira; 432 p.; 21 caps.; glos. 375 termos; 1 apênd.;
alf.; 27,5 x 21 cm; br.; 2a Ed.; 1a reimp.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 233 a 321.
09. Lessa, Adriano; Globalização das Doenças: A Gripe Suína atingiu, em Meados de Junho, o Status de
Pandemia, de Acordo com a OMS; Reportagem; Conhecimento Prático Geografia; Revista; Bimensal; N. 27; Seção: Climatologia; 5 fotos; glos. 4 termos; São Paulo, SP; Setembro-Outubro de 2009; páginas 46 a 48.
10. Ministério da Saúde; Doenças Infecciosas e Parasitárias: Guia de Bolso; revisora Regina Coeli Pimenta
de Mello; 450 p.; 75 caps.; 190 enus.; 2 fluxogramas; 66 tabs.; glos. 70 termos; 15,5 x 10,5 cm; br.; 8a Ed. rev.; Editora do
Ministério da Saúde (MS); Brasília, DF; 2010; páginas 41 a 149, 153 a 181 e 190 a 424.
11. Super Interessante; Redação; As Grandes Epidemias da História: Bactérias, Vírus e Outros Microorganismos já causaram Estragos tão Grandes à Humanidade quanto as Mais Terríveis Guerras, Terremotos e Erupções
de Vulcões; Revista; Mensário; Edição 204a; São Paulo, SP; Setembro de 2004; páginas 25 e 26.
12. Toledo Junior, Antonio Carlos de Castro; Pragas e Epidemias: Histórias de Doenças Infecciosas; pref.
Marco Antonio de Ávila Vitória; 152 p.; 10 caps.; 1 citação; 4 cronologias; 11 enus.; 5 esquemas; 5 gráfs.; 1 ilus.; 8 mapas; 5 tabs.; 299 refs.; 24 x 17 cm; br.; Folium; Belo Horizonte, MG; 2006; páginas 17 a 60, 105 a 124 e 137 a 152.
13. Ujvari, Stefan C.; A História e suas Epidemias: A Convivência do Homem com os Microorganismos;
pref. Moacyr Scliar; 328 p.; 5 caps.; 29 fotos; 4 mapas; 2 websites; glos. 100 termos; 256 refs.; 23 x 16 cm; br.; 2 a Ed.;
Editora Senac; São Paulo, SP; 2003; páginas 77 a 187.
14. Idem; Pandemias: A Humanidade em Risco; 212 p.; 12 caps.; 12 enus.; 50 fichários; 10 mapas; 378 refs.;
23 x 15,5 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2011; páginas 30 a 88 e 155 a 189.
15. Varella; Drauzio; O Médico Doente; 130 p.; 21 caps.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo,
SP; 2007; páginas 1 a 130.
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EPIGENÉTICA
(BIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Epigenética é o estudo das alterações não-genéticas do genoma, (quando
não há modificações na sequência de bases do ácido desoxirribonucleico – DNA), adquiridas durante a vida dos organismos como efeito da interação com fatores mesológicos, as quais são estáveis e passíveis de transmissão à descendência, podendo resultar em mudanças fenotípicas (características observáveis, morfológicas e fisiológicas) no soma, decorrentes da ativação ou inibição
da expressão gênica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição epi vem do idioma Grego, epí, “em cima; muito perto; depois; a seguir; além de; sobre; em cima de; no meio de”. O segundo elemento
de composição genética procede do mesmo idioma Grego, genetikós, “que gera; que produz; relativo às forças produtoras”, de génesis, “fonte; origem; in cio”. O voc bulo genético apareceu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Estudo da influência ambiental na expressão gênica; estudo da influência mesológica na expressão gênica. 2. Estudo das interações genes e ambiente. 3. Estudo da
Genética além do DNA. 4. Estudo da informação extragenética. 5. Estudo dos mecanismos de
herança biológica não-dependentes de genes. 6. Estudo da hereditariedade não-genética.
Neologia. As duas expressões compostas Epigenética Trafarológica e Epigenética Traforológica são neologismo técnicos da Biologia.
Antonimologia: 1. Genética. 2. Determinismo genético. 3. Genecentrismo. 4. Paragenética.
Estrangeirismologia: o lifestyle interagindo com a expressão gênica; os fatores mesológicos turn on and off genes; a herança beyond the genome.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao desempenho eficaz do soma.
Coloquiologia: – Diga-me como vives e te direi quem és. A evitação do dito popular deixa a vida me levar.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; a influência do holopensene familiar nas alterações epigenéticas; o padrão pensênico pessoal repercutindo na expressão gênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade.
Fatologia: a Epigenética esclarecendo os mecanismos pelos quais os fatores extragenes
provocam mudanças biológicas; os fatores ambientais interferindo nas expressões fenotípicas; os
hábitos pessoais e a Mesologia modificando o funcionamento dos genes; as heranças extragenéticas passadas de geração a geração; a recin criando ambiente propício para expressão dos genes;
a inadaptabilidade somática influenciando a expressão dos genes da conscin; o cérebro em construção durante a vida intrafísica; a metilação do DNA determinando a repressão gênica; a acetilação de histonas (proteínas associadas ao DNA) estimulando a ativação de genes; o ambiente como sendo fator coadjuvante na superação da Genética patológica; a superação de doença genética
transgeracional pelo estilo de vida; o local onde a conscin vive; a condição socioeconômica da
pessoa; a vida na Cognópolis; o núcleo familiar; a afinidade pelos estudos; as amizades cultiva-
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das; o acúmulo de conhecimentos adquiridos nas minitertúlias e tertúlias conscienciológicas;
a expansão da lucidez pessoal; a aplicação do talento pessoal; a forma de encarar a vida humana;
o interesse quanto ao prioritário; a alimentação sadia; a preocupação com a saúde do soma; o estresse; os vícios; o “jeitão” da pessoa; os caprichos conscienciais; os maneirismos pessoais; os interesses conscienciais aproximando ou afastando as pessoas; a docência conscienciológica atuando de modo a intrafisicalizar atributos já conquistados pela consciência; o aproveitamento do soma atual como oportunidade de crescimento evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a bagagem paragenética; o psicossoma na qualidade de modelo organizador biológico; as projeções conscienciais
lúcidas; o desenvolvimento do parapsiquismo intelectual; a descoberta da sinalética energética
e parapsíquica pessoal; a conexão com os amparadores extrafísicos; a homeostase holossomática;
as paraconexões energéticas do psicossoma com o sistema celular; a vivência da autoconscientização multidimensional (AM); as características adquiridas em retrovidas sendo expressas em
ambientes apropriados; a utilização evolutiva da autobagagem holobiográfica proposta nos Cursos Intermissivos (CIs); a participação em debates e aulas na dimensão extrafísica; a constituição
somática e a auto-herança multiexistencial; a autoparaprocedência; as assistências extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Genética-Epigenética-Paragenética; o sinergismo soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o sinergismo nicho social–nicho cultural–Genética–Paragenética; o sinergismo autopensene homeostático–ativação gênica.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio de ação e reação;
o princípio de causa e efeito; o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio organizador do holossoma.
Codigologia: o código genético; o código paragenético; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da relação Epigenética-Paragenética; a teoria da Paragenética;
a teoria da paracelularidade do psicossoma; a teoria do macrossoma; a teoria da evolução da
consciência; a teoria evolucionista de Lamarck; a teoria da evolução das espécies de Darwin.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico oportunizando mesologia favorável
à evolução holossomática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico
da vida cotidiana diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Parabiologia.
Efeitologia: os efeitos epigenéticos na vida da conscin; os efeitos da Epigenética sobre
a Paragenética; o efeito da dieta alimentar na longevidade do soma; o efeito da Etologia Pessoal
sobre a expressão dos genes; o efeito dos campos energéticos assistenciais no holossoma; o efeito dos autopensenes negativos desencadeando patologias; os efeitos dos autopensenes sobre
o genoma; o efeito do ambiente intrauterino na expressão gênica.
Neossinapsologia: o arco voltaico craniochacral atuando sobre a dissolução de sinapses patológicas e formação de neossinapses; as neossinapses formadas pela influência do ambiente; as neossinapses criadas a partir das parassinapses; as neossinapses resultantes da autexperimentação nas dinâmicas parapsíquicas; as neossinapses e paraneossinapses derivadas das alterações epigenéticas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial ressoma-dessoma-intermissão.
Enumerologia: a influência genética; a influência intrauterina; a influência holopensênica; a influência extrafísica; a influência familiar; a influência cultural; a influência paragenética.

9794

Enciclopédia da Conscienciologia

Os fatores comportamentais; os fatores sociais; os fatores econômicos; os fatores alimentares; os
fatores químicos; os fatores físicos; os fatores geográficos.
Binomiologia: o binômio Epigenética-Etologia; o binômio gene-paragene; o binômio
vivência atual–vivência futura; o binômio fatores ambientais–fatores genéticos; o binômio estímulo-resposta.
Interaciologia: a interação genes-ambiente; a interação consciência-soma; a interação
paracélula-célula; a interação paraDNA-DNA; a interação consciência-mesologia; a interação
estilo de vida–ativação de genes; a interação estilo de vida–silenciamento de genes.
Crescendologia: o crescendo cérebro-paracérebro.
Trinomiologia: o trinômio paragenoma-epigenoma-genoma; o trinômio variações intraconscienciais–variações genéticas–variações fisiológicas; o trinômio retrossoma–soma atual–
–soma futuro; o trinômio recin–neossinapses–megacons.
Polinomiologia: o polinômio Paragenética-Genética-Mesologia-Epigenética.
Antagonismologia: o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo Genética sadia / Genética patológica.
Paradoxologia: o paradoxo do macrossoma idiota do Serenão.
Legislogia: as leis de Mendel; as leis da Paragenética; a lei da herança dos caracteres
adquiridos; a lei do uso e desuso.
Mitologia: o mito da certeza absoluta; o mito da supremacia do DNA; a queda do mito
do Projeto Genoma Humano ser panaceia para todas as patologias; o mito do determinismo genético; o mito do determinismo geográfico-cultural; o descarte do mito da impossibilidade de mudanças nas heranças genéticas, expressa no dito popular “pau nascido torto morre torto”.
Holotecologia: a geneticoteca; a parageneticoteca; a evolucioteca; a ressomatoteca;
a somatoteca; a pensenoteca; a parapsicoteca; a conviovioteca; a culturoteca.
Interdisciplinologia: a Epigenética; a Biologia; a Parabiologia; a Geneticologia; a Mesologia; a Parageneticologia; a Macrossomatologia; a Somatologia; a Fisiologia; a Parafisiologia;
a Paratecnologia; a Energossomatologia; a Sociologia; a Conviviologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin conformada com a genética familiar; a consréu; a conscin eletronótica; a consciênçula; a conscin lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o geneticista; o parageneticista; o conscienciólogo; o biólogo; o parabiólogo; o pesquisador; o intelectual; o macrossômata; o conviviólogo; o tenepessista; o duplista;
o epicon lúcido; o proexista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ofiexista; o projetor
consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a geneticista; a parageneticista; a consciencióloga; a bióloga; a parabióloga; a pesquisadora; a intelectual; a macrossômata; a convivióloga; a tenepessista; a duplista;
a epicon lúcida; a proexista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ofiexista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parageneticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens sanus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Epigenética Trafarológica = o estudo dos fatores mesológicos e do estilo
de vida atuantes na regulação da expressão gênica, os quais dificultam o desenvolvimento de soma saudável, atravancando a consecução da proéxis; Epigenética Traforológica = o estudo dos fa-
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tores mesológicos e do estilo de vida atuantes na regulação da expressão gênica, os quais proporcionam soma saudável, favorecendo a consecução da proéxis.
Culturologia: a cultura genética; a cultura conscienciológica; a cultura pessoal; a cultura da saúde holossomática; a cultura da convivialidade sadia; a cultura alimentar; a cultura do
culto ao soma.
Experimentologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 áreas da Ciência com resultados pesquisísticos demonstrativos de influência epigenética na
expressão de características fenotípicas:
1. Cancerologia: interferência epigenética na regulação da proliferação celular resultou
na transformação de células normais em formações tumorais.
2. Cerebrologia: cérebros de suicidas, vítimas de abuso quando crianças, apresentaram
diferenças epigenéticas marcantes quando comparados com cérebros de suicidas sem traumas de
infância.
3. Gemelologia: irmãos univitelinos crescidos em ambientes diferentes apresentaram
mais diferenças epigenéticas e históricos médicos divergentes em comparação àqueles criados em
condições semelhantes. Gêmeos monozigóticos apresentaram alterações epigenéticas distintas
relacionadas a respostas emocionais a situações de riscos e reações ao estresse.
4. Metabologia: mulheres holandesas expostas à fome extrema, no período da Segunda
Guerra Mundial, durante a gravidez, tiveram filhos e netos com mais tendência em desenvolver
diabetes e obsesidade, mesmo em condições normais de alimentação.
Etologia. Pelo ângulo da Pesquisologia, eis, na ordem alfabética, 12 variáveis, passíveis
de causar repercussões epigenéticas:
01. Afeto: a rejeição dos pais, criando ambiente propício ao abortamento de potencialidades.
02. Amizades: a qualidade das relações sociais.
03. Docência: a opção pela tares interconsciencial.
04. Duplismo: a existência da dupla evolutiva estimulante à afetividade sadia.
05. Educação: o interesse pelos estudos, motivando o desenvolvimento intelectivo.
06. Energias: a vivência em balneário energético favorecedora da ativação de trafores
da consciência.
07. Estresse: a pressão emocional atravacando o desenvolvimento consciencial.
08. Família: a convivência com núcleo familiar equilibrado predispondo a inibição de
patologias.
09. Interassistência: a prática da tenepes.
10. País: o local onde vive como sendo fator influenciador da consecução da proéxis.
11. Parapsiquismo: a vivência da multidimensionalidade.
12. Saúde: o cuidado com o soma.
Autossuperação. Pela Holomaturologia, a supressão de trafores, devido a fatores mesológicos, pode ser superada, a princípio em qualquer idade, por mudanças no holopensene pessoal,
associadas a técnicas energéticas, ao modo do EV.
Ajuste. O ajustamento gênico, resultante da interação da conscin com fatores mesológicos e comportamentais, pode favorecer a proximidade da consciência com a própria realidade intraconsciencial.
Inadaptabilidade. Em virtude de retrotraumas, a conscin pode permanecer conectada ao
padrão holopensênico de vidas pretéritas, havendo assim a influência nociva da Paragenética sobre a Genética atual, de modo a favorecer o desenvolvimento de patologias.
Prospectiva. A influência da mesologia na ativação ou silenciamento de paragenes prevê
o surgimento de nova área de pesquisa conscienciológica: a Epiparagenética.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Epigenética, indicados para expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
03. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
04. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
05. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
06. Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
07. Doença psicossomática: Parapsicopatologia; Nosográfico.
08. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
10. Genopensene: Autopensenologia; Neutro.
11. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
12. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
13. ParaDNA: Parageneticologia; Neutro.
14. Pressão mesológica nociva: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

A INFLUÊNCIA EPIGENÉTICA SOBRE A EXPRESSÃO GÊNICA INDICA SEREM A INTENÇÃO, A VONTADE E A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA FATORES DECISIVOS NA MOLDAGEM
DAS MANIFESTAÇÕES DA CONSCIÊNCIA NO INTRAFÍSICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a influência de fatores ambientais na expressão gênica? Você se considera vítima da mesologia ou da herança familiar?
Webgrafia Específica:
1. Callaway, Ewen; Fearful Memories Haunt Mouse Descendants; Nature; Journal; Weekly; Seção: News;
1 enu; 1 foto; 2 refs.; 01.12.13; disponível em: <http://www.nature.com/news/fearful-memories-haunt-mouse-descendan
ts-1.14272>; acesso em: 10.08.15.
2. Ferreira, Lilian; Trauma na Infância altera Funcionamento do DNA favorecendo a Agressividade; Uol
em Montreal; Seção: Ciência; 07.04.14; 16h19; 1 foto; disponível em:<http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias
/ciencia/2014/04/07/trauma-na-infancia-altera-como-dna-se-expressa-favorecendo-a-agressividade.htm>; acesso em:
02.08.15.
3. Garcia, Marcelo; Genética ou Cultura? 28.08.12; 1 foto; 1 vídeo; disponível em: <http://cienciahoje.uol.
com .br/chats-de-ciencia/2012/08/genetica-ou-cultura>; acesso em: 18.08.14.
4. Mansuy, Isabelle M., & Mohanna, Safa; Epigenetics and the Human Brain: Where Nurture meets
Nature; Artigo; Cerebrum: The Dana Forum on Brain Science, Bimestral; Vol. 8; 1 ilus.; 29 refs.; páginas 3, 6 e 7; 2011;
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EPILEPSIA
(CEREBROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A epilepsia é a condição somática de perturbação dos circuitos elétricos
neuronais corticais, podendo ser adquirida ou decorrente de distúrbios genéticos em interação
com a paragenética, manifestos na presença de gatilhos intra e / ou extrafísicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo epilepsia deriva do idioma Grego, epilepsia, “epilepsia”, através do
idioma Latim, epilepsia. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Disritmia cerebral. 2. Disritmia paroxística. 3. Distúrbio elétrico do
córtex cerebral. 4. Doença das quedas. 5. “Doença divina”. 6. “Doença sagrada”.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos da palavra epilepsia: antiepilética;
antiepilético; epiléptica; epiléptico; epileptiforme; epilética; epilético; pseudoepilepsia.
Neologia. As duas expressões compostas epilepsia genética e epilepsia paragenética são
neologismos técnicos da Cerebrologia.
Antonimologia: 1. Higidez neurônica. 2. Homeostase sináptica. 3. Saúde cerebral.
Estrangeirismologia: a falling sickness; o lapsus memoriae; o blackout cognitivo;
o grand mal; o petit mal; o m l de l’Esvertin; a doença medieval mater puerorum; a doença romana morbus comitiali; a doença romana morbus insputatus; a doença grega morbus maior.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à homeostasia cerebral.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Doença gera autoconhecimento.
Coloquiologia: o curto-circuito cerebral; há males que vêm para o bem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Neuropatologia; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene de superação das patologias somáticas crônicas; a desorganização pensênica.
Fatologia: a epilepsia; o lapso de lucidez; a perda de neurônios; a perda do autodomínio
somático; a doença crônica escolhida em acordo com o evoluciólogo para a otimização da recomposição grupocármica e das recins; a doença estigmatizante; a conversão da patologia em oportunidade evolutiva; a hipomnésia; a epilepsia secundária derivada de outra doença: tumor, parasitose ou trauma crânio-encefálico (TCE); a condição de conscin irritadiça; a vida regrada imposta
pelo soma debilitado; a reperspectivação da vida humana; a aura epiléptica premonitória da crise;
a multiplicidade de manifestações das crises epilépticas; o gatilho da crise epiléptica; a ação coadjutora de medicamentos no controle das crises; a necessidade de qualificação da mesologia para
a estabilização da doença física; a dessoma durante a crise epiléptica; o ansiosismo; a interassistência mentalsomática contribuindo para a contenção ou mesmo a cura da doença cerebral; a atenção deficitária; o prejuízo à concentração mental; o branco mental; a Neuropsiquiatria; a desorganização do microuniverso consciencial; o medo ininterrupto da manifestação da doença crônica;
a ignorância da Ciência Convencional quanto à Neurofisiologia; a hipersonia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paragenética influindo na genética; o fenômeno do acesso patológico à holomemória; a aproximação do assediador extrafísico na psicosfera da conscin durante
a aura epléptica; o ataque extrafísico de megassediador na conscin predisposta geneticamente;
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a parapatologia do paracérebro manifestada na alteração genética do córtex cerebral; o uso anticosmoético da supermemória em retrovida refletindo na hipomnese da vida atual; a retrocognição
patológica; a identificação da paraintrusão assediadora desencadeando a recin; o assédio mentalsomático; a ignorância da Ciência Convencional quanto à Paraneurofisiologia; a holobiografia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo memória cerebral–holomemória; o sinergismo patológico cérebro deficiente–infraconsciencialidade.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da correção
imediata do erro; o princípio da perseverança autopesquisística.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica do arco voltaico
craniochacral; a técnica da circulação fechada (circuito) coronochacra-frontochacra; as técnicas de autopesquisa; a técnica do estado vibracional.
Voluntariologia: o voluntariado com base na intelecção sendo estímulo para desbloqueios do mentalsoma; o voluntariado na área da saúde promovendo a interassistência direta
chacra a chacra; o voluntariado conscienciológico vincando, na atual vida intrafísica, os preceitos do Curso Intermissivo (CI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Holomnemônica; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível dos
Neurocientistas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito deletério da crise epilética causando perda neuronal; os efeitos colaterais dos anticonvulsivantes; os efeitos dos travões somáticos à autexpressão consciencial; os
efeitos da Higiene Mental na qualificação da holomemória.
Neossinapsologia: as multissinapses; as neossinapses; as parassinapses.
Ciclologia: o ciclo aura epiléptica–crise epiléptica–período pós-ictal; o ciclo autossondagem-autexperimentação-autodiagnóstico.
Enumerologia: a data de surgimento da epilepsia; o gatilho da epilepsia; as companhias
no dia da crise de início da epilepsia; o modo de manifestação da epilepsia; a duração da epilepsia; a causa da epilepsia; a superação da epilepsia.
Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação eutimia-memória; a interação autexposição sincera–heterajuda providencial; a interação cicatrizes psicossômicas–estigmas somáticos.
Crescendologia: o crescendo patopensene continuado–desequilíbrio mental.
Trinomiologia: o trinômio atenção-concentração-memória; o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Paragenética; o trinômio vontade débil–intencionalidade dúbia–desorganização consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo Parapatologia / Homeostaticologia; o antagonismo
pessoa conflitiva / pessoa anticonflitiva; o antagonismo agravante grupocármico / atenuante grupocármico; o antagonismo morbus sacer / morbus demoniacus.
Paradoxologia: o paradoxo da coexistência macrossoma-epilepsia; o paradoxo cerebropatia–mente brilhante.
Politicologia: a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada à retenção mnemônica; as leis da
Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia Humana.
Filiologia: a autopesquisofilia; a autorreciclofilia; a raciocinofilia; a intelectofilia; a parapsicofilia; a mnemofilia; a assistenciofilia.
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Fobiologia: a criticofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a antiegomania.
Mitologia: o mito da doença sagrada; o mito do mal de Saint-Jean; o mito do mal de
Hércules.
Holotecologia: a cerebroteca; a neuroteca; a holossomatoteca; a conflitoteca; a evolucioteca; a mnemoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Cerebrologia; a Epileptologia; a Neurofisiologia; a Neurociência;
a Holocerebrologia; a Paracerebrologia; a Parageneticologia; a Mentalsomatologia; a Holomemoriologia; a Neuroconscienciologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Voliciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin epiléptica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o neurologista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a neurologista.
Hominologia: o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo
sapiens mnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: epilepsia genética = o distúrbio elétrico neurológico originado exclusivamente no cérebro; epilepsia paragenética = o distúrbio elétrico neurológico originado no paracérebro.
Culturologia: a cultura do cérebro (neurocultura); a cultura do uso da Mitologia para
explicar patologias somáticas humanas.
Curiosologia. O termo epilepsia foi empregado pela primeira vez, no Século XI, pelo
médico e filósofo iraniano Avicena (980–1037), ainda relacionando a doença a causas sobrenaturais.
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Terapeuticologia. Eis, por exemplo, 15 variáveis e respectivas ações, dispostas em ordem alfabética, visando a terapêutica da epilepsia:
01. Antiansiosismo. Utilizar recursos para reduzir o ansiosismo, tais como: atividade física aeróbica, Consciencioterapia, acupuntura.
02. Antivitimização. Não usar a doença para ganhos secundários.
03. Autodesestigmatização. Buscar desestigmatizar a patologia, reduzindo a influência
do psicossoma nas abordagens quanto à autopercepção.
04. Autodeterminação. Manter determinação inquebrantável na superação de obstáculos vindouros.
05. Autodiagnóstico. Promover autorreflexões profícuas para identificar trafares-ganchos de possíveis ataques assediadores.
06. Estado vibracional. Investir no domínio da autodefesa energética através do EV
profilático.
07. Estímulos. Evitar exposição a possíveis gatilhos ao modo de estímulos luminosos
excessivos, bebidas estimulantes.
08. Higidez pensênica. Promover a desintoxicação de patopensenes, minimizando
a irascibilidade.
09. Memória. Utilizar papel, caneta e laptop, como extensão da própria memória.
10. Monoideísmo. Cortar pela raiz qualquer tipo de monoideísmo.
11. Natureza. Ampliar o contato com a Natureza, aproveitando a energia imanente (EI)
para desintoxicação energética e ambiente otimizador de autorreflexões.
12. Otimismo. Procurar enfrentar os desafios com otimismo, tranquilidade e força íntima.
13. Profissão. Dedicar-se a profissão com tarefas interassistenciais explícitas, por exemplo, nas áreas da Educação e Saúde.
14. Sono. Manter carga horária de sono suficiente qualitativa e quantitativamente, evitando insônia.
15. Voluntariado. Vincular-se a trabalho voluntário cosmoético para corrigir os débitos
cármicos e qualificar as companhias intra e extrafísicas, através da interassistência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a epilepsia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Conscin subnormal: Holossomatologia; Nosográfico.
06. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
07. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
09. Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
12. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
13. Patopensene: Patopensenologia; Nosográfico.
14. Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
15. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
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O ESTUDO DE DOENÇAS SOMÁTICAS COM INTERAÇÃO
MULTIDIMENSIONAL, A EXEMPLO DE CERTAS EPILEPSIAS, CONSTITUI EVIDÊNCIA TANGÍVEL DO MECANISMO
DO ASSÉDIO INTERCONSCIENCIAL GRUPOCÁRMICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a interação multidimensional junto a patologia somática crônica? Caso seja portador de doença crônica, você aproveita o infortúnio para
otimizar a evolução pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 169.
2. Yacubian, Elza Márcia Targas; Epilepsia: Saindo das Sombras; 142 p.; 32 abrevs.; 16 citações; 1 E-mail;
3 enus.; 40 fotos; 7 ilus.; 34 microbiografias; 72 siglas; 2 tabs.; 59 notas; 135 refs.; 7 apênds.; 21 x 21 cm; br.; Editora
Casa Leitura Médica; São Paulo, SP; 2012; páginas 14, 25, 31, 39, 40, 44, 47, 51, 54, 76 e 100.

L. A. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

9802

EQUAÇÃO COGNITIVA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A equação cognitiva é a igualdade entre 2 autotrafores, predicados, virtudes, atributos, postulados, apresentando-se equivalentes, de igual valor, força e peso, do mesmo
nível de outros atributos ou postulados, do ponto de vista da racionalidade e da lógica, no desenvolvimento teático da evolução da consciência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo equação deriva do idioma Latim, aequatio, “igualação; repartição
igual; igualdade”, de aequus, “unido; plano; horizontal; igual; justo; imparcial; vantajoso (enquanto termo militar, com referência a determinado terreno ou posição); prop cio; favor vel”.
Surgiu no Século XVI. A palavra cognitiva procede também do idioma Latim, cognitum, de
cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 873.
Sinonimologia: 01. Equação intelectiva. 02. Equação hermenêutica. 03. Equação analógica. 04. Equação exegética. 05. Equivalência cognitiva. 06. Equivalência atributiva.
07. Equivalência hermenêutica. 08. Realidades equivalentes. 09. Significados equivalentes.
10. Trafores equivalentes.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo equação:
equacionada; equacionado; equacional; equacionamento; equacionar.
Neologia. As 3 expressões compostas equação cognitiva, equação cognitiva teórica
e equação cognitiva vivenciada são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Repulsão atributiva. 2. Significados diferentes.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autocognições refinadas em relação à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da retilinearidade pensênica; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a equação cognitiva; as qualidades analógicas das realidades; a compreensão
apurada dos conteúdos das realidades; as equivalências ínsitas na estrutura dos postulados; as interrelações fundamentais nos constructos da evolução consciencial; as aplicações teáticas das
equações cognitivas; a relatividade inerente às ideias básicas do Cosmos; a inteligência evolutiva
(IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias.
Principiologia: o princípio da descrença; o megaprincípio da conjunção cognitiva;
o princípio da afinidade intelectual; o princípio dual da polaridade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da aquisição de neoideias; a teoria da coerência.
Tecnologia: a técnica da megassociação de temas; a técnica de confrontar conceitos.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete das manifestações mentaissomáticas; o efeito
dominó intelectivo.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo autorreflexão-contraponteamento; o ciclo das neoideias.
Binomiologia: o binômio diferença na semelhança–semelhança na diferença; o binômio
dedução-indução.
Interaciologia: a interação universal entre os elementos do Cosmos; a interação efeito
primário–efeito secundário.
Crescendologia: o crescendo simplificação-complexificação.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio memória–associação de ideias–atenção dividida.
Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo estímulo informacional / resposta cognitiva; o antagonismo convergência / divergência; o antagonismo cosmovisão / monoideísmo.
Politicologia: a cienciocracia; a tecnocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a argumentocracia; a debatocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação aplicada às faculdades
mentais; a lei do maior esforço cognitivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cogniciofilia; a coerenciofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a discernimentoteca; a cognoteca; a intelectoteca;
a sincronoteca; a metodoteca; a analiticoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Coexistenciologia; a Vinculologia; a Coerenciologia; a Interaciologia; a Correlacionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cética otimista cosmoética (COC).
V. Argumentologia
Exemplologia: equação cognitiva teórica = a admitida pela conscin, contudo ainda sem
autovivência direta; equação cognitiva vivenciada = a admitida e vivenciada exemplarmente pela
conscin lúcida.
Culturologia: a Culturologia da Paracogniciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Autocogniciologia, a equação cognitiva pode ser expressa pelas nuanças básicas dos postulados ou significados dos fundamentos do corpus da Conscienciologia, ao modo destas 10 categorias de condições ou conteúdos de aproximações simples, aqui dispostas na ordem alfabética:
01. Associação: Conscienciologia = Energossomatologia. A concordância entre o domínio das energias consciencias (ECs) e o êxito na vida intrafísica da conscin.
02. Atinência: Conscienciologia = Autodesassediologia. A identificação profunda entre
a consciência e a autodesassedialidade da condição da autodesperticidade.
03. Coerência: Conscienciologia = Evoluciologia. A interligação íntima entre a consciência e a evolução consciencial, prioritária, continuada, intérmina, da Holobiografologia.
04. Concernência: Conscienciologia = Cosmovisiologia. A interatividade ou integração
voluntária, homeostática, da consciência nos fluxos sincrônicos da estrutura do Cosmos.
05. Correlação: Conscienciologia = Autodiscernimentologia. A interrelação entre a percuciência lógica da consciência e a autodistinção das realidades.
06. Corroboração: Conscienciologia = Interassistenciologia. A incorporação pela consciência da assistencialidade interconsciencial, policármica, como sendo premissa evolutiva indescartável.
07. Interação: Conscienciologia = Cosmoeticologia. A interdependência entre a saúde
da consciência e a autocorreção ou incorruptibilidade teática.
08. Pertinência: Conscienciologia = AM. A autoconscientização multidimensional
equivalente ao maior nível da autocrítica permanente da consciência.
09. Ratificação: Conscienciologia = Intencionologia. A qualificação da intencionalidade pessoal como sendo o megafoco da própria vontade da consciência.
10. Vinculação: Conscienciologia = Holomaturologia. A condição da autolucidez ou
o nível da qualidade dos cons como sendo a própria consciência, em si.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a equação cognitiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
06. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
07. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
08. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
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Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.

A ADMISSÃO E COMPREENSÃO DAS EQUAÇÕES COGNITIVAS AMPLIAM OS ENFOQUES EXATOS E AS ABORDAGENS TÉCNICAS, COSMOVISIOLÓGICAS, DA CONSCIN
PESQUISADORA SOBRE AS REALIDADES DO COSMOS.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, as equações cognitivas? Você já vivencia as equações cognitivas das fundamentações da Conscienciologia?
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EQUAÇÃO CONSCIENCIOGRÁFICA
(TARISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A equação conscienciográfica é a dosificação equilibrada grafopensênica
entre conteúdo e forma, capaz de resultar na excelência interassistencial tarística de artigo, verbete ou livro.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo equação deriva do idioma Latim, aequatio, “igualação; repartição
igual; igualdade”, de aequus, “unido; plano; horizontal; igual; justo; imparcial; vantajoso (emquanto termo militar, com refer ncia a determinado terreno ou posição); prop cio; favor vel”.
Surgiu no Século XVI. O vocábulo consciência procede do mesmo 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 grafia provém do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento;
descrição”.
Sinonimologia: 1. Equação grafopensênica. 2. Equação da escrita conscienciológica.
3. Equação grafotarística.
Neologia. As 3 expressões compostas equação conscienciográfica, equação conscienciográfica autoproéxica e equação conscienciográfica maxiproéxica são neologismos técnicos da
Taristicologia.
Antonimologia: 1. Equação irracional. 2. Equação algébrica. 3. Equação molecular.
Estrangeirismologia: a equazione primordial; a exponential equation autorrevezamental; a tares on demand; o Zeitgeist reurbanológico; o know-how evolutivo; o background autovivencial; o modus faciendi singular; a manière de faire conscienciológica; o preenchimento do deficit cognitivo pessoal e alheio; a expertise autoral; a antecipação do acid test textual; o elevado
return on investiment (ROI) da equação conscienciológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade autoral.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Conscienciografologia: calculismo evolutivo.
Ortopensatologia: – “Conscienciografia. O processo da escrita, além da conteudística, em si, importa no estudo da palavra, contudo o mais sério é a análise do modus faciendi da
aplicação da forma e do conteúdo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita tarística; o holopensene pessoal do autorado conscienciológico; o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico; os ortopensenes; a ortopensenidade do autor alavancando o confor ideal; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lateropensenes resolutivos; a lateropensenidade providencial; os esforços autopensênicos
conscienciográficos; o holopensene do Tertuliarium; a autopensenidade retilínea racionalmente
desenvolvida por meio do entrosamento entre forma e conteúdo das realidades e pararrealidades
(Conformaticologia).
Fatologia: a equação conscienciográfica; a precisão autoral tarística; a dosagem da grafotares; as infinitas soluções conscienciográficas; o balanceamento do conteúdo e da forma em
prol do melhor para o maior número de leitores; a função do labcon autoral; as variáveis relativas
à teaticidade autoral; as incógnitas relativas aos assistíveis; os neovalores do intermissivista (autor
ou leitor) qualificando a equação conscienciográfica; a representação simbólica do paradever do
intermissivista; a redução do conteúdo complexo a abordagens simples e claras; a facilitação sin-
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gular da tares; a solução do confor ideal; o critério estilístico; a composição verbetográfica; o estilo cosmoético conscienciológico; a autocoerência estilística; o desconfiômetro técnico autoral;
a fórmula sob medida para cada autor; o fato de o estilo pessoal revelar o temperamento do autor;
o jargão profissional enquanto isca interassistencial; os bordões da Conscienciologia; a equação
autopesquisológica de a longo prazo manter-se 1% nas heteropesquisas (teoria centrípeta) e 99%
nas autopesquisas (vivência pessoal centrífuga); o aprimoramento dos trafores pessoais qualificando o confor tarístico; as recins do autor promovendo neovariáveis conscienciográficas; a autenticidade autoral; os aprendizados recíprocos expressos na equação conscienciográfica; a escrita
hermética; as lacunas textuais; os excessos; os padrões de referência; o enumerograma; a meganálise; os máximos verbetográficos; os fatores qualitativos; a ingenuidade artística prejudicial; a polarização extrema equação conscienciográfica–obra indutora de suicídios; os achados insuficientes; a sucata ideológica; o descarte das ideias deslocadas; a Cosmoética Destrutiva no autorado;
o ponto de equilíbrio tarístico; o resultado exitoso expresso no público-alvo assistido; a equação
conscienciográfica em prol da plataforma tarística no Planeta-Escola terrestre.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as insinuações grafopensênicas pangráficas; os extrapolacionismos parapsíquicos em prol da grafotares; a homeostase holossomática facultando a conexão cérebro-paracérebro; os paraaportes conscienciográficos;
as paravivências autorais; os parabanhos energéticos ratificadores; a solução parapsíquica para
o problema multidimensional; a tenepessografia ao modo de indicador tarístico; a paraperceptibilidade autoral desvendando as funções assistenciais da conscienciografia pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo teatro conscienciográfico–equação conscienciográfica;
o sinergismo substantivos relevantes–adjetivos tarísticos; o sinergismo materpensene-mega-trafor.
Principiologia: a fórmula conscienciográfica mantida pelo princípio do megafoco tarístico; o princípio teático 1% de parateoria–99% de paravivência; o prin ípio do onfor “o onteúdo pode perfeiço r form e form pode perfeiço r o onteúdo” na escrita conscienciológica.
Codigologia: a cláusula pétrea do código pessoal de Cosmoética (CPC) do intermissivista.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica da louçania estilística; a técnica do enumerograma aplicada aos
textos; a repetição racional, didática, pelas técnicas do detalhismo, da exaustividade e da circularidade; a técnica da verbação (99% de realização e 1% de prospectivação) para a multiplicação
da assistência; a técnica da leitura dos 50 dicionários; a técnica das 50 vez mais; a técnica da
segunda leitura; a Paratecnologia Interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: a autotares enquanto efeito primeiro da equação conscienciográfica; o efeito das heterocríticas na reformulação da equação conscienciográfica; o impacto cosmoético nos
leitores enquanto efeito da densidade adequada do texto; o efeito das autopesquisas e achados
pessoais na qualificação autoral.
Neossinapsologia: as neossinapses autorais necessárias à equação conscienciográfica;
as neossinapses leitorais oriundas da equação conscienciográfica.
Ciclologia: o ciclo planejamento autoral–publicação tarística.
Enumerologia: o fator conscienciográfico tarístico; o diferencial conscienciográfico
multidimensional; o coeficiente conscienciográfico cosmoético; a subtraendo conscienciográfico
organizativo; o aditivo conscienciográfico explicitativo; o divisor conscienciográfico neoparadigmático; o resultado conscienciográfico verponológico.
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Binomiologia: o binômio limite cognitivo do autor–horizonte cognitivo do leitor; o binômio estilo pessoal–estilo grupal; o binômio ideia-linha; o binômio quantidade da assistência–
–qualidade do texto; o binômio teor da obra finalizada–teor da obra planejada.
Interaciologia: a interação cosmoética autor calculista–leitor calculado; a interação
amenidade formal (locus amoenus)–conteúdo forte do texto.
Crescendologia: o crescendo primeira letra–enésima redação; o crescendo abordagem
monovisiológica–abordagem cosmovisiológica.
Trinomiologia: a evitação do trinômio estilo-estilete–estilo-estilingue–estilo-estilhaço.
Polinomiologia: o polinômio palavra-frase-parágrafo-página-capítulo-seção.
Antagonismologia: o antagonismo equação conscienciográfica possível / equação
conscienciográfica idealizada.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais complexo o conteúdo mais simplificada dever ser a forma no objetivo da tares; o paradoxo de o rigor estilístico da Enciclopédia da Conscienciologia proporcionar a manifestação estilística de cada verbetógrafo; o paradoxo de o docente veterano ignorar a chapa verbetográfica na condição de plano de aula maxiproéxico; o paradoxo de a tares antipática ser mais vantajosa evolutivamente; o paradoxo técnico detalhismo–
–corte das insignificâncias; o paradoxo best-seller superficial–low-seller esclarecedor.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço comunicativo; a lei do maior esforço intelectual no
aprimoramento da eficácia da grafotares.
Filiologia: a conscienciografofilia.
Fobiologia: a superação da criticofobia.
Sindromologia: a solução para a síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a eliminação da fracassomania.
Holotecologia: a argumentoteca; a comunicoteca; a consciencioteca; a grafopensenoteca; a pedagogoteca; a intelectoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Conformaticologia; a Comunicologia; a Criteriologia; a Autorganizaciologia; a Parapedagogiologia; a Estilisticologia; a Mentalsomatologia;
a Cosmoeticologia; a Megagesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; a conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
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Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: equação conscienciográfica autoproéxica = a da estilística da megagescon pessoal, utilizada pelo autor veterano; equação conscienciográfica maxiproéxica = a da estilística da Enciclopédia da Conscienciologia, utilizada pelo verbetógrafo empenhado.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Conformaticologia.
Evitações. No âmbito da Conscienciografologia, eis por exemplo, na ordem alfabética,
20 evitações profiláticas indispensáveis ao êxito da equação conscienciográfica do autor, autorando, verbetógrafo, verbetorando ou articulista:
01. Análises: apressadas.
02. Apreensões: trafaristas.
03. Argumentos: de poder parapsíquico.
04. Autexposições: egocêntricas.
05. Autocitações: sobranceiras.
06. Complexificações: dispensáveis.
07. Conceitos: equivocados.
08. Delações: anticosmoéticas.
09. Esnobações: das obras publicadas.
10. Esquivas: pesquisísticas.
11. Generalizações: precipitadas.
12. Ideias: pasteurizadas.
13. Intenções: antiassistenciais.
14. Obviedades: constrangedoras.
15. Omissões: das fontes ideativas.
16. Prepotências: intelectivas.
17. Prolixidades: textuais.
18. Reinvenções: pseudoneológicas.
19. Transposições: equivocadas.
20. Verborragias: acríticas.
Interações. Segundo a Autopesquisologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 10 interações influentes na composição da equação conscienciográfica, a serem consideradas pelos interessados:
01. Interação bagagem holobiográfica–conhecimento formal.
02. Interação consciencialidade-escolaridade.
03. Interação formação cultural–modo de raciocínio.
04. Interação gosto–interesses pessoais.
05. Interação intencionalidade-amparabilidade.
06. Interação materpensene pessoal–megatrafor autoral.
07. Interação nível de erudição–nível de motivação.
08. Interação polineuroléxico pessoal–temperamento autoral.
09. Interação temática abordada–público-alvo da obra.
10. Interação Zeitgeist–objetivo da obra.
Ideal. Importa considerar ser a fórmula conscienciográfica ideal aquela capaz de potencializar as competências autorais momentâneas, maximizando a interassistencialidade textual por
meio da dosagem da tares.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a equação conscienciográfica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achado formal: Conformaticologia; Homeostático.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
04. Conformática: Comunicologia; Neutro.
05. Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
08. Estilo exaustivo: Estilologia; Neutro.
09. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
10. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
11. Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
12. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
13. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
14. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
15. Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro.

A EQUAÇÃO CONSCIENCIOGRÁFICA É AO MESMO TEMPO
SOLUÇÃO E INSTIGAÇÃO PARA O AUTOR, ARTICULISTA
OU VERBETÓGRAFO, EM FUNÇÃO DOS DESAFIOS INTERASSISTENCIAIS E DOS RESULTADOS FINAIS ATINGÍVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita os frutos da equação conscienciográfica adotada pelos autores da Conscienciologia em geral? Busca exemplificar as autovivências
por meio da tares grafada em obras pessoais? Qual o saldo obtido?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 329 e 527.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 402.

D. D.
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EQUILÍBRIO DINÂMICO
(PARAMATEMATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O equilíbrio dinâmico é o estado ou condição de estabilidade ou harmonia
produzida pelo balanceamento entre forças opostas, permanentemente perturbado e restaurado,
fundamentando a condição sistêmica de tudo no Cosmos estar sob controle no curso contínuo do
movimento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo equilíbrio vem do idioma Francês, équilibre, derivado do idioma
Latim, aequilibrium, “equilíbrio; nível igual das balanças”. Surgiu no Século XVII. A palavra dinâmico deriva do idioma Grego, dunamikós, “poderoso; forte; potente; eficaz”, conexo a dúnamis, “força; poder; capacidade”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Harmonia dinâmica. 2. Estabilidade dinâmica. 3. Equilíbrio em moto-contínuo.
Neologia. As 3 expressões compostas equilíbrio dinâmico, equilíbrio dinâmico monovisiológico e equilíbrio dinâmico cosmovisiológico são neologismos técnicos da Paramatematicologia.
Antonimologia: 01. Equilíbrio estático. 02. Equilíbrio imóvel. 03. Equilíbrio estratificado. 04. Estabilidade fixada. 05. Harmonia estagnada. 06. Desequilíbrio dinâmico. 07. Desestabilização progressiva. 08. Desequilíbrio caótico. 09. Instabilidade dinâmica. 10. Assimetria
imutável.
Estrangeirismologia: o active and balanced movement; a equilibração em perpetuum
mobile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmovisão sistêmica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Tudo evolui
sempre.
Coloquiologia: o caminho do meio; os altos e baixos; o nem tanto ao céu nem tanto
à Terra.
Ortopensatologia: – “Equilíbrio. Autotaquirritmia: equilíbrio dinâmico”. “O entusiasmo desequilibr ”. “A ponderação traz o equil brio”. “ O equil brio ntimo est entre as maiores
fortunas e é o único agente capaz de conduzir a consciência à autoimperturbabilidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da equilibração sistêmica evolutiva; os pensenes
anticosmoéticos precedendo os contrafluxos ao Cosmos; as evocações de ocorrências, intra e extrafísicas, através da autopensenização; o pensene negativo atrator de legiões de consciexes patológicas sendo contrabalançado pela autopensenização homeostática das consciexes evoluídas.
Fatologia: o equilíbrio dinâmico; o equilíbrio adaptativo; o reequilíbrio após qualquer
perturbação do estado de equilíbrio; a harmonia como produto dos contrários; a impermanência
das coisas; as estruturas dinamicamente autajustáveis; o fato de as quebras das linhas da vida serem sempre evolutivas; os acertos no grupo evolutivo dinamizando a homeostasia grupal; a zona
de conforto em mutação; a estratificação enquanto equilíbrio não dinâmico; o fato de o equilíbrio
estático ser suscetível a qualquer perturbação; o atrito impedidor do dinamismo evolutivo harmônico; o equilíbrio emocional garantindo o dinamismo evolutivo estável; a equalização entre direitos e deveres em contínua complexificação; o devir evolutivo; a perfectibilidade; as crises de
crescimento; a ruptura do equilíbrio a maior; o fluxo cósmico; o ritmo; a aprendizagem com os
erros e acertos; a atenção constante aos desvios da harmonia íntima; a novidade evolutiva; a de-
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sorganização da uniformidade; a pressão contra a inflexibilidade existencial; o bem-estar construído diariamente; o equilíbrio dinâmico da maturescência da personalidade consciencial; a assimetria da Natureza; a Cinesiologia sistêmica; o mecanismo de regeneração celular; a equação taquirr tmica “fazer mais e melhor em menos tempo”; a autossustentabilidade holossomática complexificando-se com a evolução; a equiponderância entre forças endógenas e exógenas no movimento
sistêmico; o ajuste contínuo entre forma e conteúdo; a força da gravidade sustentando o equilíbrio
dinâmico da Terra; a liberdade vinculada; a conciliação das interdependências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o dinamismo do
prumo entre os chacras; a Paramatematicologia regendo a convergência dinâmica entre a atuação
do Paradireito e do Paradever; o extrapolacionismo parapsíquico enquanto dinamizandor da autoparaperceptibilidade equilibrada; as sincronicidades evidenciado a orquestração entre conscins,
fatos e parafatos; os acidentes de percursos enquanto sincronicidades patológicas; o autencapsulamento parassanitário; a reurbanização extrafísica (reurbex) demarcando a capacidade evolutiva do
planeta; o parafato de existirem planetas incapazes de prosseguirem em equilíbrio dinâmico até
o merecimento da reurbex; as energias conscienciais das consréus contraponteando o equilíbrio
dinâmico evolutivo do assistente; o domínio progressivo do paracérebro sobre os instintos enquanto fator de equilibração consciencial; a autovivência do equilíbrio intraconsciencial permanente nas comunexes evoluídas; o parafato de o Cosmos estar amadurecendo; o equilíbrio dinâmico inerente à estrutura fractal cósmica, onde as partes (consciências) replicam recursivamente
a dinâmica do todo (Cosmos); a autoconscientização multidimensional (AM) inevitável; as Centrais Extrafísicas enquanto forças homeostáticas equilibradoras; a automegacognição das Consciexes Livres (CLs) mantendo o Cosmos sob controle.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Paramatematicologia-Cosmoeticologia; o sinergismo
das intraconsciencialidades dos seres mais evoluídos.
Principiologia: o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-crise em patamar superior ao original; o princípio da conservação; o princípio do desnivelamento; o princípio
de nada no Cosmos acontecer por acaso; o princípio da primazia do mérito evolutivo; o princípio da autosserenidade da Serenologia; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE) subsidiando o estudo da estrutura da
evolução.
Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica de se viver multidimensionalmente; a técnica do diálogo aplicado à solução de conflitos; a dinâmica da
autocoerentização através da técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de desarrumar arrumando; a tarefa do esclarecimento enquanto técnica para dinamizar e manter o equilíbrio consciencial; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: os paravoluntários da evolução.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da
Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o exemplo somático do efeito do suor na manutenção do equilíbrio do corpo; a sustentação do equilíbrio pessoal enquanto efeito do próprio fôlego autorreciclador; o efeito
dos erros e omissões no equilíbrio dinâmico grupal; o efeito do perdão e da punição no equilíbrio dinâmico policármico; a evolução enquanto efeito do acúmulo de experiências dinamizado
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pelo extrapolacionismo; o efeito do espelhamento entre intrafísico e extrafísico; o equilíbrio do
Cosmos como efeito da qualificação paramatemática da realidade e pararrealidade.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à apreensão da realidade do Cosmos.
Ciclologia: o desenvolvimento do equilíbrio consciencial mediado pelo ciclo dessoma-intermissão-ressoma; o ciclo erro-acerto; o ciclo equilíbrio-perturbação-reequilíbrio; o modelo
piagetiano do desenvolvimento cognitivo embasado no ciclo desequilíbrio-adaptação-equilíbrio.
Enumerologia: o equilíbrio em mutação; o equilíbrio em movimento; o equilíbrio em
atividade; o equilíbrio em expansão; equilíbrio em evolução; o equilíbrio em propulsão; o equilíbrio em consolidação. O sistema imunológico; a plasticidade neuronal; a resiliência consciencial;
a saúde ambiental; a autossustentabilidade energética; a desperticidade interassistencial; a economicidade cósmica.
Binomiologia: o binômio assimetria-perfectividade.
Interaciologia: a interação proxêmica-cronêmica; a busca contínua da saúde pessoal
frente à agressão natural permanente produzida na interação homem-meio.
Crescendologia: o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo evolutivo determinismo–livre arbítrio.
Trinomiologia: o trinômio assistido-assistente-equipex; o trinômio equilíbrio-dinamismo-evolução; o trinômio autodiscernimento–cosmoética pessoal–heterassistência teática.
Polinomiologia: o polinômio saúde física–saúde emocional–saúde mental–saúde intelectual–saúde parapsíquica.
Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio estático / equilíbrio dinâmico; o antagonismo equilíbrio instável / equilíbrio estável; o antagonismo movimento circular automimético
/ movimento espiral evolutivo; o antagonismo pasmaceira pessoal / homeostasia consciencial;
o antagonismo equilibrador / desequilibrador; o antagonismo perfectividade / perfeccionismo;
o antagonismo evolução do círculo virtuoso / uróboro do círculo vicioso.
Paradoxologia: o paradoxo do equilíbrio instável; o paradoxo de a evolução ser constituída de assimetrias (movimento) em convergência às simetrias (equilíbrio); o paradoxo de
o Cosmos estar sempre em equilíbrio, porém em permanente evolução.
Politicologia: a liberdade democrática conquistada na dinâmica da equalização entre direitos e deveres.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; a lei do eterno retorno; as leis
da sincronicidade; a lei da interdependênica universal; a universalidade das leis básicas da Natureza e do Cosmos; a lei natural da neutralização dos excessos; a lei da atração dos opostos; a lei
da atração dos afins; a lei universal da compensação objetivando o equilíbrio geral.
Filiologia: a equilibriofilia; a neofilia; a pacifismofilia; a autopesquisofilia; a recexofilia;
a experimentofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a priorofobia.
Mitologia: o desbitolamento intraconsciencial das mitificações sobre as realidades do
Cosmos.
Holotecologia: a evolucioteca; a qualitoteca; a mnemoteca; a volicioteca; a reurbanoteca; a maturoteca; a consciencioteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Paramatematicologia; a Equilibriologia; a Harmoniologia; a Eficienciologia; a Holocarmologia; a Parassincronologia; a Taquirritmologia; a Coerenciologia;
a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens transformator; o Homo sapiens imperfectus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: equilíbrio dinâmico monovisiológico = o identificado na realidade da vida intrafísica; equilíbrio dinâmico cosmovisiológico = o identificado na pararrealidade da vida
multidimensional.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade.
Curiosologia. O livro Kitab al-Jabr wal-Muqabala, escrito pelo matemático e astrônomo Abu J ’far Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi (780–850), de onde se originou a palavra
Álgebra, apresenta soluções de equações expressas em palavras em vez de símbolos e números,
cuja ideia ínsita é a equilibração através de 2 movimentos: al-jabr (a restauração) e muqabalah
(o equilíbrio).
Equilibração. Pelos critérios da Coerenciologia, importa considerar 2 tipos de dinâmicas restauradoras do equilíbrio:
1. Convergência. As forças contrárias encontram-se em equilíbrio na interseção, em
meio ao percurso das duas. Exemplo: quando oferta e demanda (Economiologia) igualam-se,
o mercado encontra-se em equilíbrio momentâneo.
2. Polaridade. As forças contrárias encontram-se em equilíbrio no domínio do extremo
positivo, sadio, sobre o negativo, doentio. Exemplo: quando o trafor compensa e domina o trafar
(Autoconscienciometrologia), a consciência encontra-se em equilíbrio pontual e momentâneo.
Contrapontologia. Sob o enfoque da Cosmovisiologia, eis 20 exemplos de contrapontos
entre conceitos coexistentes da realidade duradoura (extrafisicalidade) e / ou transitória (intrafisicalidade), criando alternância permanente entre consensos ou equilíbrios e discordâncias ou movimentos, apresentados alfabeticamente e intitulados pelas especialidades:
01. Assistenciologia: ação amparadora versus ação assediadora.
02. Caracteristicologia: bem versus mal.
03. Conscienciologia: conscin versus consciex (diferenças complexas).
04. Conviviologia: admiração versus discordância.
05. Cronologia: tempo cronológico ordenado versus tempo consciencial erradio.
06. Energologia: assim versus desassim.
07. Evoluciologia: matéria versus consciência.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Experimentologia: erro versus acerto.
Holocarmologia: determinismo versus livre arbítrio.
Holomaturologia: crítica versus discernimento.
Interaciologia: atração versus repulsão.
Interprisiologia: vítima versus algoz.
Mentalsomatologia: análise versus síntese.
Multidimensiologia: fatos físicos versus parafenômenos.
Musicologia: consonância versus dissonância.
Paradireitologia: Bioética versus Cosmoética.
Paramatematicologia: exatidão versus heurística.
Proxemicologia: Ecologia versus Paraecologia.
Simbologia: yin versus yang.
Sobrevivenciologia: carência versus excesso.

Impermanência. A lei da impermanência do Cosmos junto à par mia “nada acontece ao
acaso” permitem inferir serem os confrontos entre as ocorr ncias ou parocorr ncias patológicas
e as sadias o motor da evolução consciencial, com o objetivo de a conscin comparar e valorar os
próprios erros e acertos para ascender progressivamente a neopatamares de equilíbrio e homeostasia.
Reurbanologia. Segundo a Conscienciologia, levando em conta o inacabamento permanente da vida consciencial, a reurbanização extrafísica pressupõe 3 mecanismos principais de
compensação promotores da manutenção do equilíbrio dinâmico do Cosmos, dispostos a seguir
em ordem alfabética:
1. Curso Intermissivo. A Cosmoética Destrutiva aplicada às consciências com vislumbre de autolucidez, possibilitando o reconhecimento de autotrafores capazes de debelar a força
dos automegatrafares, objetivando a dinamização do equilíbrio pessoal na próxima vida intrafísica.
2. Ressoma compulsória. O restringimento das consciências patológicas em corpo físico, sem escolha ou preparação, gerando a sensação de piora do ambiente terrestre, em consequência da explicitação no âmbito intrafísico da realidade cósmica, porém objetivando a dinamização
do equilíbrio geral.
3. Trasmigração. O megachoque consciencial regressivo infligido às consciências para
as quais os recursos evolutivos na Terra foram esgotados, sendo a saída deste planeta a ação cosmoética capaz de dinamizar a evolução dessas consciexes, outro meio de equilibrar as energias
troposféricas.
Paramemoriologia. Atinente à Holoparapotenciologia, a acumulação na paramemória
das experiências vividas nos soerguimentos frente aos embates de forças opostas no périplo evolutivo promove, pari passu, o equilíbrio das potencialidades da consciência, realinhando-a no fluxo dinâmico do Cosmos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o equilíbrio dinâmico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento dinâmico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
03. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
04. Dinâmica das Complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
05. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Holoparapotencialidade: Holoparapotenciologia; Homeostático.
Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
Ilusão da regularidade: Autocogniciologia; Neutro.
Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
Mantenabilidade humana: Profilaxiologia; Neutro.
Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
Omniproporcionalidade: Holomaturologia; Homeostático.
Quebra qualitativa: Perdologia; Nosográfico.
Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.

A TEÁTICA DA AUTOCOGNIÇÃO COSMOÉTICA FACULTA
À CONSCIÊNCIA O MANEJO LÚCIDO E SADIO DAS ENERGIAS IMANENTES DO COSMOS, CONDIÇÃO NECESSÁRIA
À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO DINÂMICO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a condição de harmonia íntima enquanto peça basilar da manutenção do equilíbrio dinâmico cósmico? Tem investido nas reciclagens intraconscienciais a favor da autocognição cosmoética?
Bibliografia Específica:
1. Sayili, Aydin; Dosay, Melek; & Baloch, N A.; Al Khwârazmî’s Algebra (Kitâb al-Mukhtasar Fi Hisad alJabr wa al Muqabala); Great Books Project; N. 80; apres. N. A Baloch; int. Aydin Sayih; pref. Frederic Rosen; trad.
Frederic Rosen; XIV + 198 p.; 9 caps.; 9 enus.; 54 ilus.; 405 notas; 1 apênd.; 25 x 17 cm; enc.; sob.; Pakistan Hijra Council;
Islamabad; Pakistan; 1989; páginas 12 e 196 a 201.
2. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 164 e 199.
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 244 a 250
e 1.120 a 1.122.
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 601.
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 337.
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EQUILIBRIOLOGIA
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Equilibriologia é a Ciência ou os estudos sistemáticos, técnicos, paratécnicos ou pesquisas aplicadas às múltiplas condições de harmonia ativa do microuniverso consciencial da conscin, empregando equilibradamente todos os atributos derivados da vontade, da intenção e do autodiscernimento, ou seja, a razão sadia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo equilíbrio vem do idioma Francês, équilibre, derivado do idioma
Latim, aequilibrium, “equil brio; n vel igual das balanças”, constitu do pelas palavras aequus,
“igual; aplainado; parelho; equitativo”, e libra, “balança”. Surgiu no Século XVII. O elemento de
composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 1. Eutimiologia. 2. Harmoniologia. 3. Serenologia. 4. Homeostaticologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo equilíbrio:
desequilibrada; desequilibrado; desequilibrador; desequilibradora; desequilibrante; desequilibrar; desequilíbrio; Desequilibriologia; equilibração; equilibrada; equilibrado; equilibrador;
equilibradora; equilibrante; equilibrar; equilibrável; Equilibriologia; equilibrismo; equilibrista;
equilibrística; equilibrístico; reequilibrada; reequilibrado; reequilibrar; reequilíbrio.
Neologia. O vocábulo Equilibriologia e as duas expressões compostas Equilibriologia
Restrita e Equilibriologia Ampla são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 1. Desequilibriologia. 2. Desarmoniologia. 3. Antisserenologia.
Estrangeirismologia: o well-balanced; o break-even-point; o modus ratiocinandi equilibrado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao equilíbrio pessoal geral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal equilibrado; a autopensenização linear; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; a interatividade pensênica ininterrupta; a tendência à equalização dos holopensenes; a estabilidade e imperturbabilidade holopensênica atingida na autodesperticidade.
Fatologia: a Ciência do equilíbrio físico e mental; o equilíbrio intraconsciencial; o equilíbrio emocional; o ponto de equilíbrio de cada ato pessoal ou grupal; a euortesia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o equilíbrio das
energias conscienciais (ECs) pessoais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as trocas
energéticas onipresentes; a tendência à equalização das ECs; a conservação temporária do equilíbrio no autencapsulamento parassanitário; as repercussões intra e extrafísicas dos atos pessoais;
a condição cosmoética dos Serenões de não-alteração da energia imanente (EI) mantendo inabaláveis os fluxos cósmicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmoético comedimento (medida exata)–imparcialidade
(medida justa); o sinergismo evolutivo consciência-Cosmos; o sinergismo homeostase holossomática–homeostase geral.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do equilíbrio dinâmico do Cosmos; o princípio cosmoético da moderação; o princípio evolutivo de levar de eito os vários desenvolvimentos conscienciais; o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-crise em
patamar superior ao original.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incitando ao equilíbrio no ciclo recebimento-retribuição; o código grupal de Cosmoética (CGC) criando mecanismos profiláticos
para evitar o nivelamento por baixo.
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria das interprisões grupocármicas demonstrando o necessário equilíbrio no binômio direitos-deveres interconscienciais.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente equilibrado; as técnicas de autorreequilíbrio da conscin resiliente; as técnicas de convivência sadia com os elementos do Cosmos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenologistas; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos reeducativos das crises de crescimento; os efeitos recicladores da
Impactoterapia; o efeito da constância relativa na interconfiança; os efeitos do bem-estar holossomático na otimização da autevolução; os efeitos catastróficos da quebra irresponsável do equilíbrio ecológico da Terra.
Neossinapsologia: o desequilíbrio temporário produzido pela assimilação na intraconsciencialidade das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo descompensação-compensação; o ciclo assim-desassim; os ciclos da Natureza; o ciclo evolutivo ressoma-dessoma-intermissão.
Enumerologia: a base de sustentação; a harmonia pré-estabelecida; a constante de equilíbrio; a ordem jurídica; o ponto de transição; o poder moderador; o tempo de relaxação.
Binomiologia: o binômio equilíbrio consciencial–rendimento proexológico; o binômio
equilíbrio holossomático–qualidade da vida consciencial; o binômio Equilibriologia-Serenologia.
Interaciologia: a interação parte-todo; a interação entre as partes do todo; a interação
eutimia-anonimato.
Crescendologia: o crescendo equilíbrio intraconsciencial–equilíbrio interconsciencial;
o crescendo euforin-primener-cipriene; o crescendo equilíbrio planetário–equilíbrio cósmico.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio equilíbrio postural–coordenação motora–condicionamento físico–agilidade funcional; o polinômio dieta nutritiva–sono repousante–exercícios moderados–EV profilático.
Antagonismologia: o antagonismo equilibrador / desequilibrador; o antagonismo equilíbrio instável / equilíbrio estável; o antagonismo equilíbrio estático / equilíbrio dinâmico.
Paradoxologia: o paradoxo do estresse positivo da crise de crescimento; o paradoxo
aparente da estabilidade sem imobilidade.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a meritocracia; o Estado Mundial.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; 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 de atração dos afins.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a ortofilia.
Sindromologia: as compensações extremas na síndrome da bipolaridade.
Mitologia: o mito do caos.
Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a higienoteca; a serenoteca; a pacificoteca; a democracioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Equilibriologia; a Homeostaticologia; a Autodiscernimentologia;
a Cerebrologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Temperamentologia; a Paraprofilaxiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens aequilibriologus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo
sapiens invulgaris; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Equilibriologia restrita = as pesquisas aplicadas às múltiplas condições
da harmonia ativa, evolutiva, da vida humana da conscin lúcida; Equilibriologia ampla = as pesquisas aplicadas às múltiplas condições da harmonia ativa, evolutiva, da vida multidimensional,
intra e extrafísica, da conscin lúcida.
Culturologia: a cultura da Autodiscernimentologia; a cultura do equilíbrio consciencial
geral proposta pela Conscienciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 condições evolutivas fundamentais ou reações da conscin lúcida consigo, com os outros e com as realidades do Cosmos, com aproximações simples e complexas, sustentadas pela vivência direta da Equilibriologia:
01. Autaptidão: a auto-habilidade; a autopolivalência; a autoversatilidade.
02. Autestabilidade: a autorregularidade; a auto-harmonia; a autonormalidade.
03. Autocoerência: a autofuncionalidade; a autocapacitação.
04. Autocompetência: a autexperiência; a autoproficiência.
05. Autoconsistência: a auto-homogeneidade.
06. Autocritério: a autologicidade; o autorrigor; a autausteridade.
07. Autodesembaraço: a autodesenvoltura; a auteducação; a autopolidez.
08. Autodesempenho: a auteficácia; a auteficiência; a autoprodutividade.
09. Autodestramento: a autodestreza; a autoperícia; a autotecnicidade.
10. Autodinamismo: a autevolução; a autofuncionalidade; a autoconstância.
11. Autorganização: a autodisciplina; a autocoordenação; a autordenação.
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12. Autorreflexão: a autoprudência; a autossensatez; a autosserenidade.
Taxologia. No âmbito da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 instrumentos mentaissomáticos, virtuais ou concretos, capazes de serem empregados com eficácia
pela conscin lúcida, homem ou mulher, no universo da Equilibriologia a fim de se alcançar a condição evolutiva da Consciex Livre:
01. Bússola: intraconsciencial cosmoética.
02. CPC: o código pessoal de Cosmoética.
03. Desconfiômetro: o mancômetro; o semancol da holomaturidade.
04. Esquadro: o equilíbrio na demarcação do perímetro.
05. FEP: a Ficha Evolutiva Pessoal no universo da Evoluciologia.
06. Isonomia: o nivelamento por cima.
07. Metro: as medidas do conscienciograma na Cosmanálise.
08. Nível: o emprego do fiel da balança.
09. Ponteiro: intraconsciencial; o materpensene pessoal.
10. Prumo: o princípio da descrença no âmbito da Descrenciologia.
Trocadilhologia. O tequilíbrio é o “equil brio” fornecido pela bebida tequila, ou seja:
o alcoolismo sempre patológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Equilibriologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
05. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Consciência crescente: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Desequilíbrio mental: Parapatologia; Nosográfico.
10. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
14. Protimia: Homeostaticologia; Neutro.
15. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.

A VIVÊNCIA PERMANENTE NO HOLOPENSENE DA EQUILIBRIOLOGIA DETERMINA E ASSENTA O EMBASAMENTO
IDEAL, DEFINIDO, DA EVOLUÇÃO PESSOAL DA CONSCIN
LÚCIDA ATÉ O NÍVEL AVANÇADO DA CONSCIEX LIVRE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive nos holopensenes da Equilibriologia? Com
qual forma: restrita ou ampla?
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EQUILÍBRIO MENTAL
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O equilíbrio mental é a condição de harmonia ativa do microuniverso consciencial da conscin, empregando equilibradamente todos os atributos derivados da vontade, da intenção e do autodiscernimento, ou seja, a razão sadia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo equilíbrio vem do idioma Francês, équilibre, derivado do idioma
Latim, aequilibrium, “equil brio; n vel igual das balanças”. Surgiu no Século XVII. O voc bulo
mental procede do idioma Latim Medieval, mentalis. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Equilíbrio psíquico. 2. Sanidade mental; saúde mental. 3. Autorganização pensênica. 4. Harmonia mentalsomática. 5. Genialidade cosmoética.
Neologia. As duas expressões compostas equilíbrio mental promissor e equilíbrio mental avançado são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 1. Desequilíbrio mental; doença mental. 2. Autodesorganização pensênica. 3. Desarmonia mentalsomática. 4. Demência.
Estrangeirismologia: o neomodus ratiocinandi lógico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do poder da vontade
sadia.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal confortável.
Fatologia: o equilíbrio mental; a harmonia psíquica; o autodomínio da subcerebralidade;
a Paragenética dominando a Genética; a vivência da inteligência evolutiva (IE); a faixa etária; as
causas mantenedoras, conscienciocêntricas, evoluídas; a autorganização cerebral; as ponderações
racionais; as manifestações pessoais da interassistencialidade avançada; o alto índice de flexibilidade mental; a autocriticidade avançada; a autoconsciencialidade pacifista; as autocongruências
nos enfoques; a euforin; as exultações com o melhor; a inteireza constante da personalidade confiável; o coloquialismo natural coerente; a comunicabilidade cordial; a alegria natural e o bom humor; os períodos de recolhimento íntimo e autorreflexão cosmoética; a autossatisfação perante
a grandeza do Cosmos; a autoconsciência quanto às oportunidades evolutivas da vida humana;
o desenvolvimento geral da personalidade; o crescimento profissional; a condição doadora ínsita
como apanágio da conscin; a modéstia como eixo da holomaturidade; as ideias positivas como
hábitos adquiridos; o aumento dos megatrafores; o aprimoramento da razão; a pacificação mental;
o continuum sementeira-colheita.
Parafatologia: as evocações dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Enumerologia: as flexibilidades; as logicidades generalizadas; as racionalidades; as
funcionalidades hígidas das neuróglias; as autoparaperceptibilidades; as autodisponibilidades; as
amenidades das palavras construtivas.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia.
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Holotecologia: a consciencioteca; a cognoteca; a higienoteca.
Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Cerebrologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Temperamentologia; a Autoconscienciologia; a Paraprofilaxiologia; a Higiene Consciencial.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin catalítica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens epicentricus;
o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: equilíbrio mental promissor = a condição da isca interconsciencial, assistencial, autoconsciente; equilíbrio mental avançado = a condição da autocoerência cosmoética,
em tempo integral, da conscin lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o equilíbrio mental, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
04. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
06. Consciência crescente: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
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Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
Maxidissidente coadjutor: Evoluciologia; Homeostático.
Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.

QUEM SE INCLUI NOS ¾ DA POPULAÇÃO HUMANA,
COM RAZOÁVEL SAÚDE MENTAL, É INTELIGENTE NÃO
ESQUECER TAL VANTAGEM NO ACABAMENTO EFICAZ
DA CONSECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto ao equilíbrio mental? Você se sente confortável nesse nível?
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EQUIPE

DE
EPICONS LÚCIDOS
(CONVIVIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A equipe de epicons lúcidos é o conjunto de duas ou mais consciências
epicentros conscienciais, interagindo de modo adaptativo, interdependente e dinâmico, autoconscientes quanto à própria função integrante e interassistencial, afinizados a partir do sinergismo da
conjunção dos autodesempenhos multimilenares evolutivos e aplicação convergente dos talentos
multímodos, comprometidos com a realização de empreendimentos evolutivos e cosmoéticos
multidimensionais comuns.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra equipe vem do idioma Francês, équiper, “conjunto de pessoas
que preparam alguma embarcação para viagem”. Surgiu em 899. O prefixo epi provém 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”. Apareceu, na
Terminologia Científica, no Século XVIII. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia;
senso ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O voc bulo lúcido vem do mesmo idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Equipe de convivialidade cosmoética de epicons lúcidos. 2. Equipe
de scanners conscienciais omninterativos. 3. Equipe de conscins-chave aglutinadoras interconscienciais. 4. Equipe de piões conscienciais teáticos. 5. Grupalidade avançada de epicentros conscienciais. 6. Equipe solidária de superepicons tenepessistas veteranos.
Neologia. As 3 expressões compostas equipe de epicons lúcidos, equipe de epicons lúcidos novata e equipe de epicons lúcidos madura são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Inconsciência de equipe. 2. Equipe de senso supercorporativista.
3. Consciência de equipe superclassista. 4. Autepicentrismo proexológico. 5. Equipe de evoluciólogos. 6. Equipe de Serenões.
Estrangeirismologia: o codex subtilissimus pessoal atuando na equipe; a team selfevaluation; o teamwork de agentes evolutivos lúcidos; o esprit de corps; a cross-disciplinary group
collaboration; o continuum das interações e responsabilidades; o think tank da equipe de pensadores lúcidos; a joint action dos scanners conscienciais; o dream team dos pré-despertos; o team
effectiveness profile (TEP); o well-functioning team; o team tune-up; o team balance evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao trabalho em equipe rumo à maxiproéxis grupal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do epicentrismo evolutivo; a autopensenidade cosmoética como parte integrante do holopensene grupal; o holopensene pessoal harmonizado com
o grupal; o holopensene grupal da interassistencialidade; o holopensene da convivialidade harmônica; o holopensene da grupocarmalidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; as influências pensênicas recíprocas.
Fatologia: a ação combinada de grupo de pessoas, quando evolutivamente eficaz e eficiente; a afirmação esclarecedora de toda equipe ser 1 grupo, porém, nem todo grupo ser equipe;
o altruísmo; a fraternidade; a transparência convivencial; a glasnost interassistencial; os vínculos
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conscienciais cosmoéticos; o clima aberto, participativo e não competitivo; a conversa amigável,
espontânea e produtiva no descortínio das verdades relativas de ponta; a interassistencialidade regida pela autoconsciencialidade; a lição evolutiva fundamental através do entrosamento da diversidade de talentos; a coesão da equipe técnica profissional evolutiva; o consenso colaborativo em
prol das defesas antiassediadoras; a apreciação, orientação e recomendações pareceristas relativas
aos trabalhos assistenciais parapsíquicos; a clareza das metas e objetivos da equipe; o estabelecimento dos papéis individuais; a equipe multidisciplinar; a autocomprovação da força grupal a partir do registro de resultados eficazes, inalcançáveis individualmente; a autolucidez do epicon
quanto à própria função na realização de empreendimento conjunto na maxiproéxis grupal; a fonte maior da autolucidez do epicon quanto à própria função no conjunto de consciências dedicadas
à realização do mesmo trabalho ou empreendimento na maxiproéxis grupal; a autopredisposição
prestimosa ao trabalho em equipe; a condição de avaliadores-cobaias; o número e o know-how
dos integrantes da equipe indicando a funcionalidade interassistencial; os níveis de especialização
diferenciados exigidos pelas tarefas assistenciais, definindo o grau de influência dos integrantes
da equipe; a satisfação legítima pelo avanço evolutivo do companheiro ou companheira de equipe; a linguagem horizontal dos coparticipantes; o autodesempenho na equipe calculado cosmoeticamente; o desenvolvimento de novos epicons lúcidos; o centro de epicons; a autorregulação
grupal na manutenção da identidade grupal; as decisões e soluções qualificadas na busca de
consenso; o choque de opiniões, personalidades e estilos; o comprometimento com as decisões
coletivas; a função de manutenção do equilíbrio entre a permeabilidade conviviológica e a refratariedade defensiva antiassediadora; o autocomprometimento evolutivo revelado pela eficácia
e eficiência operacional nas atividades de equipe funcional cosmoética; a fartura das trocas de
experiências pessoais parapsíquicas e interassistenciais; a oportunidade de aprofundamento nas
autopesquisas pela convivialidade laboriosa; a interlocução esclarecedora parapedagógica interpares; o exemplo grupal através da autoinserção nas atividades tarísticas da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os estágios de desenvolvimento da holomaturidade
e estruturação das prioridades evolutivas da equipe; o Conselho de Epicons da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); o auxílio e suporte à CCCI.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os paravínculos
interconscienciais proexológicos sutis; o acesso parapsíquico coletivo à multidimensionalidade;
o senso de paragrupalidade lúcida fruto da coparticipação em Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a paraprocedência do grupo evolutivo; as autorretrocognições pacificadoras predispondo
os acertos grupais atuais; a manutenção da uniformidade ascendente dos extrapolacionismos parapsíquicos pelo saldo positivo assistencial; a assistência multidimensional em equipe; o campo
energético multidimensional assistencial instalado pela equipe assistencial e consciexes amparadoras; a tenepes estruturando a ofiex; a autovivência da ofiexialidade; o senso de intercooperação
abrangendo a Humanidade e a Para-Humanidade; a agendex da ofiex; a Central Extrafísica de
Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Central Extrafísica da Verdade
(CEV); o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da soma dos esforços em prol da evolução; o sinergismo
funcional no grupo evolutivo; o sinergismo dos acertos entre pessoas afins; o sinergismo potente
das amizades; o sinergismo das energias conscienciais (ECs) entrosadas; o sinergismo força presencial–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo autopercuciência–parapercuciência interassistencial; o sinergismo equipin de epicons–equipex de amparadores objetivando as tarefas interassistenciais conjuntas.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do exemplarismo grupal (PEG); o princípio da evolução interassistencial grupal; os princípios cosmoéticos da
equipe de epicons lúcidos; o princípio da transparência convivencial ampla e irrestrita; o princípio da convivialidade madura; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da afinidade men-
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talsomática e pessoal com o epicon-líder no momento evolutivo; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP) norteando a intencionalidade grupal; o princípio de cada 1 responder evolutivamente pelos próprios atos sem apelos grupais; o princípio do somatório de 2 intercooperadores
resultar em mais de 2; o princípio embasador da seleção e escolha dos perfis dos componentes
da equipe de epicons lúcidos.
Codigologia: o código de valores pessoais acolhendo os princípios da evolução em grupo; o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando os limites da atuação grupal e vacinando
contra a indisposição ao trabalho em equipe; o código grupal de Cosmoética (CGC) atuando
como catalisador das autoposturas cosmoéticas; os retrocódigos grupais sob revisão.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teática das amizades na estimulação do sentimento de equipe; a teoria do acerto grupocármico; a teoria das salas de espelhos na conscientização, potencialização e construção de relações interconscienciais; a teoria
da autoconscienciometria na identificação dos traços-força essenciais ao desempenho em equipe.
Tecnologia: a técnica da sociabilidade em grupo; as técnicas de convivência sadia;
a técnica do bom humor no arrefecimento e mobilização da equipe interassistencial; as técnicas
autoconscienciométricas e heteroconscienciométricas; a técnica etológica do salto baixo; as técnicas paradiplomáticas; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de enfatizar os trafores acima dos trafares alheios em busca da aglutinação interconsciencial; a técnica da manutenção da harmonia entre temperamentos e mundividências distintos; a técnica da omissuper na
profilaxia das manifestações recidivas, evitando a retrogradação e o desviacionismo; a técnica
de valorizar as diferenças e tornar os inevitáveis conflitos impulsionadores do crescimento e da
produtividade; a técnica do feedback nas relações interpessoais; a técnica de associação de ideias úteis; as técnicas da desassediometria.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia; o voluntariado interassistencial dos epicons lúcidos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Cosmovisiólogos.
Efeitologia: os efeitos da ação fraterna; o efeito da construção de atmosfera harmônica
entre os integrantes da equipe assistencial rumo à plenitude convivencial grupal; o efeito da Paradireitologia com bases evolutivas policármicas; os efeitos do companheirismo nos trabalhos
interassistenciais; os efeitos potencializadores da anticonflituosidade pessoal na pacificação
e harmonização da equipe de trabalho; os efeitos autorrecicladores das modificações na dinâmica interpessoal; o efeito halo da lucidez pessoal sobre o grupo evolutivo; os efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementares na dinamização da aprendizagem evolutiva; os efeitos dos códigos coletivos no códego.
Neossinapsologia: as neossinapses fraternas, interassistenciais e universalistas; o ato
de auscultar as opiniões alheias, sobrevindo daí neocritérios, neossinapses e valiosas neoverpons
frente às exigências das tarefas interassistenciais multidimensionais; as neossinapses impressas
pela autoconsciencialidade comunitária.
Ciclologia: o ciclo evolutivo arregimentação-potencialização; o ciclo circunstancial líder-liderado; o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo debates-esclarecimentos-consensos; o ciclo convivialidade cordial–
–ação cooperativa; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a equipe epicêntrica lúcida de tenepessistas veteranos; a equipe epicêntrica lúcida de projetores conscientes; a equipe epicêntrica lúcida de epicons interassistenciais; a equipe epicêntrica lúcida de conscienciólogos; a equipe epicêntrica lúcida de despertos;
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a equipe epicêntrica lúcida de semiconsciexes; a equipe epicêntrica lúcida de teleguiados
autocríticos. A equipe de epicons lúcidos extrafísica (equipex cosmoética); a equipe de epicons
lúcidos acoplamentistas; a equipe de epicons lúcidos enciclopedistas; a equipe de epicons lúcidos
ectoplastas evoluídos; a equipe de epicons lúcidos macrossômatas energossomáticos; a equipe de
epicons lúcidos exorcistas extrafísicos portadores de paramicrochip; a equipe de epicons lúcidos
ofiexistas.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio intercompreensão-intercooperação; o binômio equipes presenciais–equipes virtuais; o binômio qualificação pessoal–
–qualificação grupal; o binômio trabalho independente–trabalho de equipe; o binômio autonomia individual–sustentabilidade grupal; o binômio intervenções técnicas–integração dos agentes.
Interaciologia: a interação entre os integrantes do grupo; a interação prioridade pessoal (autoprioridade)–prioridade grupal (grupoprioridade); a interação senso de parafiliação–senso
de propósito coletivo; a interação ficha pessoal autoconscienciogramática–subprodutos sadios
das tarefas interassistenciais grupais; a interação concordância permanente grupal–estagnação
do sistema coletivo; a interação impactoterapia tarística–cirurgias etológicas na equipe disfuncional; a interação decisão pessoal autodiscernidora no momento evolutivo–ato do reforço grupal
assistencial.
Crescendologia: o crescendo afinidade-empatia-altruísmo; o crescendo centrífugo bem-estar individual–bem-estar coletivo; o crescendo pessoal e intransferível ofiexialidade-desperticidade na qualificação do modus operandi das equipee;; o crescendo heteroconfiança–autoconfiança; o crescendo normatização convivenciológica grupal (anticonflituosidade)–interdependência paraoperacional integrativa (alto desempenho); o crescendo equipe latente tarística–equipe
de elevado desempenho tarístico.
Trinomiologia: o trinômio sobrepairamento cosmoético–anticonflitividade factual–megafraternidade vivenciada; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio engajamento-entrosamento-integração; o trinômio pessoa-grupo-coletividade; o trinômio soluções de problemas–resoluções de conflitos–progressões de tarefas; o trinômio propostas oportunas–
–diagnósticos diferenciados pertinentes–ações corretivas eficazes; o trinômio Refutaciologia-Confutaciologia-Debatologia.
Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-seriedade-confiabilidade; a identificação das diferenças individuais enriquecedoras quanto ao polinômio saberes-habilidades-competências-especializações; a extinção do polinômio vitimizador
carências-desgostos-paixões-desafetos.
Antagonismologia: o antagonismo atrator de amparadores / atrator de assediadores;
o antagonismo senso de equipe / egão inflado; o antagonismo ser desperto / epicon lúcido comum; o antagonismo verdade / meia-verdade; o antagonismo relação de discernimento / relação
de poder; o antagonismo presença transformadora / presença apagada; o antagonismo trabalho
cooperativo / trabalho competitivo.
Paradoxologia: o paradoxo evolutivo êxito de 1–êxito de todos; o paradoxo da união
dos diferentes; o paradoxo autossuficiência evolutiva–interdependência evolutiva; o paradoxo
amizade-debate; o parodoxo da autonomia engajada à maxiproéxis grupal.
Politicologia: a democracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a maxiproexocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia. As políticas de garantia do princípio da isonomia a todos os integrantes da equipe.
Legislogia: a lei da afinidade evolutiva; a lei da interassistencialidade; a lei do maior
esforço interassistencial aplicada à coletividade; a lei da interdependência consciencial; a lei de
causação cosmoética; a lei da maxiproéxis.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a parassociofilia; a comunicofilia;
a cosmoeticofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome do autismo consciencial; a síndrome de burnout dos integrantes menos adaptados; a síndrome de Apolo; a síndrome da impotência decisória.
Maniologia: a eliminação das megalomanias.
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Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a administroteca; a assistencioteca; a experimentoteca; a maturoteca; a teaticoteca; a elencoteca; a epicentroteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Epiconologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Paraconviviologia; a Intermissiologia; a Maxiproexologia; a Harmoniologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia;
a Macrossomatologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe de epicons lúcidos; a personalidade epicêntrica lúcida; o miniepicon lúcido; o maxiepicon lúcido; a equipex de amparadores; a dupla evolutiva de epicons.
Masculinologia: o epicon lúcido; o epicon itinerante; o epicon minipeça atuante; o epiconologista; o ofiexista.
Femininologia: a epicon lúcida; a epicon itinerante; a epicon minipeça atuante; a epiconologista; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens catalyticus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens
pacificus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: equipe de epicons lúcidos novata = o conjunto de epicentros conscienciais engajados de modo produtivo e participativo no trabalho assistencial multidimensional, rumo à condição autêntica de minipeças interassistenciais; equipe de epicons lúcidos madura
= o conjunto de epicentros conscienciais comprometidos evolutivamente com o Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial, já na condição legítima de minipeças interassistenciais (ofiexistas-âncoras) leais à equipe extrafísica (grupocarma).
Culturologia: a cultura da grupalidade produtiva interassistencial; a integração entre
as multiculturas milenares individuais.
Desenvolvimento. O verdadeiro desenvolvimento dos trabalhos em equipe ocorre a partir da consideração e aplicação das competências intelectivas e / ou parapsíquicas individuais
multimilenares e o reconhecimento da interdependência, exigida pela diversidade e complexidade
das tarefas paratécnicas interassistenciais evolutivas dos integrantes, para a manutenção das relações conscienciais a longo prazo e o incremento do nível de produtividade. Daí surge o senso de
confiança e de apoio mútuo na equipe.
Megafraternidade. Segundo a Holomaturologia, a necessidade de extinção plena da imposição do grupo (grupocarmalidade) sobre o elemento da equipe (egocarmalidade) deve ser reconhecida e conquistada, visando haver espaço para a liberdade espontânea da autexpressão evolutiva da consciência. Assim, a megafraternidade pode ser vivenciada sem pressão e posta a funcionar na condição de motor da evolução (policarmalidade).
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, ordenados alfabeticamente, 16 exemplos de habilidades e competências evolutivas do epicon lúcido, divididas em 5 segmentos conscienciológicos teáticos e objetivos. Tais abordagens exemplificativas, de base autoparapsíquica
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e multidimensional, influenciam invariavelmente nas relações interconscienciais, caracterizando
o mecanismo da transposição dos perfis pessoais epicêntricos no contexto da convivialidade:
A. Intraconscienciologia (as pesquisas do microuniverso intraconsciencial).
01. Anticonflitividade: a anticonflitividade do nível do ser desperto, influenciando
o clima harmônico interconsciencial.
02. Autodiscernimento: a agilidade e criatividade sempre crescente na distinção racional das realidades multidimensionais.
03. Autopensenidade: a expansão da autocognição nos múltiplos contextos da evolução
rumo à taquipensenidade das soluções interassistenciais geniais.
04. Autorretrocognição: a instauração das autorretrocognições sadias no íntimo da
conscin, no ajuste da rota evolutiva programada.
05. Directrix: a autodeterminação na consecução da directrix conscienciológica, já posta em marcha, a todo vapor.
B. Extraconscienciologia (as pesquisas do exterior ao microuniverso consciencial).
06. Autorganização: a manifestação em níveis crescentes de ordenação e priorização
das ações assistenciais em grupo, concomitante à planificação do desenvolvimento do epicentrismo lúcido em si.
07. Cosmovisão: a abordagem multidimensional do Cosmos através da ampliação da
mundividência.
08. Exemplarismo: a força presencial catalítica e exemplar do epicon útil, sadio e munido do poder de realização.
09. Megaeuforização: a exaltação máxima das energias conscienciais homeostáticas
para a plenitude da ação interassistencial.
10. Sobrepairamento: o ato de pairar acima das vivências inúteis, vulgares e baratrosféricas, de modo imperturbável.
C. Interconscienciologia (as pesquisas das manifestações das consciências entre si).
11. Aglutinação: a integração e entrosamento das consciências para o mesmo objetivo
evolutivo, favorecendo a consecução da tarefa proexológica grupal.
12. Amparabilidade: a predisposição assistencial ininterrupta potencializando o acesso
ao amparador extrafísico (coepicon) de função.
D. Paraconscienciologia (as pesquisas das manifestações extrafísicas das consciências).
13. Desperticidade: os esforços continuados e ininterruptos em busca da refratariedade
dos ataques e assédios de consciências patológicas.
14. Ofiex: o desenvolvimento e sustentação das atividades multidimensionais da ofiex
através da potencialização dos resultados heterassistenciais cosmoéticos.
15. Parabanho energético: a sensibilização da ratificação dos desempenhos tarísticos
sinalizados pela equipex de amparadores extrafísicos.
E. Policonscienciologia (as pesquisas globalizantes, em grande escala, das consciências).
16. Egocídio: a predisposição para o egocídio cosmoético, a partir do afastamento progressivo do egoísmo milenar em direção ao Universalismo vivenciado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a equipe de epicons lúcidos, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Relação de discernimento: Discernimentologia; Homeostático.
Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.
Somatório de esforços: Maxiproexologia; Neutro.

O ALTO DESEMPENHO TARÍSTICO DA EQUIPE INTERASSISTENCIAL AVANÇADA É CONDIÇÃO EXEMPLIFICADORA
DE ÊXITO EVOLUTIVO GRUPAL E FATOR RELEVANTE PARA A TEÁTICA DA GRUPOCARMALIDADE DEMOCRÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mapeou as autoparacompetências e para-habilidades com vistas a se tornar integrante eficiente e eficaz da equipe evolutiva de eleição? Com
qual nível de contribuição você se insere?
Bibliografia Específica:
1. 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; páginas 735 a 739, 741, 743
e 745.

L. F.

Enciclopédia da Conscienciologia

EQUIPE

TÉCNICA

9831

REVISORES DA ENCYCLOSSAPIENS
(ENCICLOPEDIOLOGIA)

DE

I. Conformática
Definologia. A equipe técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS – Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica – é o conjunto de voluntários especialistas
na estilística verbetográfica integrados aos paravoluntários na condição de amparadores extrafísicos responsáveis pelos feedbaks grafotecnológicos tarísticos e acompanhamento para finalização
e publicação dos verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra equipe vem do idioma Francês, équipe, “conjunto de pessoas que
preparam alguma embarcação para viagem”, e esta do verbo equiper, “embarcar; equipar; prover
como necess rio para a expedição, excursão ou qualquer serviço”. Surgiu em 899. O voc bulo
técnica procede do idioma Francês, technique, derivado do idioma Latim, technicus, e este do
idioma Grego, techknikós, “relativo a Arte, a Ci ncia ou ao saber, ao conhecimento ou a pr tica
de alguma profissao; h bil”. Apareceu no Século XIX. O termo revisor é de origem controversa.
Segundo Antônio Geraldo da Cunha (1924–1999) é adaptação do idioma Francês, reviseur,
“aquele que revisa”, e este provavelmente derivado do idioma Latim Medieval, revisor. Para José
Pedro Machado (1914–2005) procede do verbo revisar, também de origem obscura. Apareceu no
mesmo Século XIX. A palavra enciclopédia vem do idioma Francês, encyclopédie, derivado do
idioma Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egkúklios
paideía, “ensino circular, panorâmico”. Apareceu no Século XVIII. O voc bulo do idioma Latim,
sapiens, significa “que conhece, que sabe”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Conjunto de revisores técnicos da ENCYCLOSSAPIENS. 2. Equipe
de voluntários revisores da ENCYCLOSSAPIENS. 3. Grupo de intermissivistas revisores da ENCYCLOSSAPIENS. 4. Equipin de revisores da Enciclopédia da Conscienciologia. 5. Conjunto
de revisores da ENCYCLOSSAPIENS. 6. Quadro de revisores da Enciclopédia da Conscienciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas equipe técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS, equipin técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS e equipex técnica de revisores da
ENCYCLOSSAPIENS são neologismos técnicos da Enciclopediologia.
Antonimologia: 1. Equipe de professores do Programa Verbetografia. 2. Equipe de revisores da Associação Internacional Editares. 3. Equipe técnica do Holociclo.
Estrangeirismologia: o approach técnico; a meta optata maxiproexológica; a troca interpessoal de feedbacks; a ampliação do background cognitivo; o Verbetarium; o Revisarium;
o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade reeducativa por meio da tares verbetográfica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Equipe: responsabilidade recíproca.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética:
1. “Equipe. As grandes realizações evolutivas, geralmente são coletivas, ou seja realizadas através de numerosas equipes especializadas, contudo, o crédito da façanha vai assinalado
na Ficha Evoutiva Pessoal (FEP) de cada consciência participante”.
2. “Equipes. Primeiro, toda autorrealização humana evolui para a equipin, o time.
Segundo toda equipin evolui para a equipex, o paratime. O terceiro contexto mais evoluído, vem
mais tarde, quando a equipex inspira a equipin”.
3. “Equipex. O intermissivista jamais deve esquecer os componentes da equipex. Não
existe equipex evoluída sem assistência interconsciencial”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal do confor enciclopédico; a autopensenização carregada no pen; o abertismo autopensênico; a receptividade aos neopensenes; a neopensenidade;
os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: os objetivos comuns da equipe multiprofissional; as divisões de tarefas; as
responsabilidades compartilhadas; o vínculo consciencial grafopensênico; o valor da autoinclusão
em trabalho interassistencial; a maxiproéxis tarística enciclopediológica; a continuidade do megaprojeto de inventário do Cosmos; a otimização dos trabalhos pela vida em comum na CognopólisFoz; o Holociclo; a Holoteca; a força do trabalho verbetológico na sustentação do paradigma
consciencial capaz de chancelar a reurbanização intrafísica (reurbin); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prática constante
das autossinaléticas energéticas e parapsíquicas; a teática da assim e desassim nas interações tanto
com o autor quanto com o tema; a pararrevisão textual; o heterodesassédio mentalsomático da
dupla autor-revisor; as paracompanhias extrafísicas interatuantes no processo revisório; a teática
tarística na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo (qualificador) revisor atento–autor ponderado; o sinergismo (assertivo) autempenho autoral–heterempenho revisivo quanto ao confor enciclopédico.
Principiologia: os princípios da conformática conscienciológica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), qualificando o desempenho do revisor; o código grupal de Cosmoética (CGC), qualificando a atuação da Equipe de Revisores.
Teoriologia: a teoria da intercooperação interpares; a teoria da inteligência evolutiva
(IE) aplicada na atuação revisiográfica.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica da pontoação; a técnica da meganálise verbetográfica; a técnica da qualificação
dos verbetes; a técnica de levantamento dos máximos enquando norma de qualidade grafopensênica.
Voluntariologia: o voluntariado ativo da equipe de revisores técnicos da ENCYCLOSSAPIENS; o exercício teático do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Enciclopediologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: a cadeia de efeitos ortopensênicos promovidos em série pelo desassédio
mentalsomático decorrente dos temas esclarecedores publicados.
Neossinapsologia: a ampliação de neossinapses e organização linear do pensamento favorecidos pela chapa verbetográfica; as neossinapses decorrentes do desassédio mentalsomático
do verbetorando; as neossinapses decorrentes do continuísmo do trabalho revisiográfico.
Ciclologia: o ciclo autor-revisor; o ciclo autodesassédio-heterodesassédio; o ciclo ideativo das verpons; a ampliação da lucidez quando ao Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); o ciclo sementeira intrafísica–colheita extrafísica.
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Enumerologia: o embasamento técnico; o esmero no detalhismo; o empreendimento em
equipe; o mutirão revisional; o esquema de trabalho grupal; o tour de force intelectivo; a paraforça-tarefa assistencial.
Binomiologia: o binômio revisor-revisando; a valorização do binômio Detalhismologia-Cosmovisiologia; o binômio escrita comum–escrita pangrafológica.
Interaciologia: a interação revisor-verbetógrafo; a interação equipin-equipex; a interação salutar entre os componentes da equipe técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS.
Crescendologia: o crescendo verbetógrafo-revisor da Enciclopédia da Conscienciologia
enquanto oportunidade ortoqualificadora da conscin voluntária.
Trinomiologia: a teática do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento oportunizada na revisão de verbetes.
Polinomiologia: o polinômio pesquisador–autor–revisor–leitor atilado da Enciclopédia
da Conscienciociologia; o polinômio hipóteses-teorias-teáticas-técnicas-paratécnicas compondo
o acervo das verpons enciclopédicas.
Antagonismologia: o antagonismo escrita comum / escrita pangrafológica.
Paradoxologia: o paradoxo de, a rigor, a revisão nunca estar concluída.
Politicologia: a democracia na coautoria verbetográfica.
Legislogia: a lei do maior esforço empregado na qualificação técnica do trabalho revisional em equipe.
Filiologia: a verbetofilia; a comunicofilia; a neofilia; a grafofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a superação de todas as fobias.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: o autodescarte das manias em geral.
Holotecologia: todas as tecas.
Interdisciplinologia: a Enciclopediologia; a Verbetologia; a Voluntariologia; a Comunicologia; a Lexicologia; a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia; a Redaciologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS; a conscin voluntária da Conscienciologia; o elenco assistencial da Enciclopédia da Conscienciologia; a equipex
de amparadores de função; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin
verbetoranda; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o revisor verbetográfico; o verbetógrafo; o verbetólogo; o pesquisadorautor; o escritor; o leitor; o autorrevezador; o assistenciólogo; o preceptor; o professor orientador;
o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o exemplarista evolutivo; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a revisora verbetográfica; a verbetógrafa; a verbetóloga; a pesquisadora-autora; a escritora; a leitora; a autorrevezadora; a assistencióloga; a preceptora; a professora orientadora; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a compassageiro evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a tertuliana; a teletertuliana; a exemplarista evolutiva; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo
sapiens graphopensenicus; o Homo sapiens verbetologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: equipin técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS = as conscins voluntárias, homens e mulheres, revedoras responsáveis pela finalização e publicação dos verbetes
para a Enciclopédia da Conscienciologia; equipex técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS
= as consciexes amparadoras de função dos voluntários revedores da Enciclopédia da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura do voluntariado interassistencial.
Categorias. Sob a ótica da Diversificaciologia, dentre o voluntariado técnico em revisão
da ENCYCLOSSAPIENS, eis por exemplo, 6 diferentes categorias de atuação, não excludentes
entre si, listadas em ordem alfabética:
1. Revisão de consolidação: análise do verbete e interface com o verbetógrafo até
a conclusão da revisão.
2. Revisão de finalização: ajuste técnico e conteudístico do verbete para emissão
e defesa na tertúlia.
3. Revisão de seções específicas: exame de categorias pontuais.
4. Revisão especializada: análise do conteúdo e parecer sobre temas específicos.
5. Revisão “pente-fino”: exame meticuloso do confor do verbete.
6. Revisão pré-tertúlia: leitura minuciosa do confor, pós-impressão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a equipe técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adendo verbetográfico: Verbetografologia; Neutro.
02. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
03. Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
04. Enciclopedismo reurbanológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
05. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. ENCYCLOSSAPIENS: Enciclopediologia; Homeostático.
07. Espólio autorrevezador: Autorrevezamentologia; Neutro.
08. Expediente neoenciclopediológico: Maxiproexologia; Homeostático.
09. Heterorrevisão autocrítica: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Interação revisor-verbetógrafo: Interaciologia; Neutro.
11. Legadologia enciclopédica: Neoenciclopediologia; Homeostático.
12. Prole mentalsomática: Cogniciologia; Homeostático.
13. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.
14. Verbetarium: Enciclopediologia; Homeostático.
15. Verbetografia conscienciológica: Enciclopediologia; Neutro.

OS INTERMISSIVISTAS, COMPONENTES DAS EQUIPES
TÉCNICAS DE REVISORES DA ENCYCLOSSAPIENS,
VALORIZAM A TARES GRAFOPENSÊNICA INTERDISCIPLINAR E MULTIDIMENSIONAL EM FAVOR DO COSMOS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante a vivência tarística da equipe
técnica de revisores da ENCYCLOSSAPIENS nesta vida intrafísica? De qual(is) equipe(s) da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) você faz parte?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 876 a 878.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 602 e 603.
3. Idem; Org.; 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. e coord geral. Dulce Daou;
& Rosa Nader; concepção do projeto Cida Nicolau; coord. do projeto Eliana Manfroi; & Miriam Kunz; revisores da
Encyclossapiens; 602 p.; 25 E-mails; 25 endereços; 501 fotos; 501 minibiografias; 500 siglas; 1 tab.; 28,5 x 21,5 x 3,5 cm;
enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 25 a 594.

N. C.
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EQUIPE

TÉCNICA DO HOLOCICLO
(VOLUNTARIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A equipe técnica do Holociclo é o grupo de voluntários especialistas, assessores e consultores em determinada demanda funcional e a aplicação de trafores conscienciais na
elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia, podendo atuar presencialmente no Holociclo ou
a partir dos Conselhos e / ou Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra equipe vem do idioma Francês, équipe, “conjunto de pessoas que
preparam alguma embarcação para viagem”, e esta do verbo équiper, “embarcar; equipar; prover
como necess rio para a expedição, excursão ou qualquer serviço”. Surgiu em 899. O vocábulo
técnica procede do idioma Francês, technique, derivado do idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ci ncia ou ao saber, ao conhecimento ou à pr tica de
alguma profissão; h bil”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição holo provém do
idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O termo ciclo vem do idioma Francês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, e este do idioma Grego, kyklos, “c rculo; roda”. Surgiu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Equipe de voluntários da maxiproéxis. 2. Equipe de pesquisadores
da Conscienciologia. 3. Lista de consultores conscienciológicos. 4. Time de cientistas conscienciológicos.
Neologia. As 3 expressões compostas equipe técnica do Holociclo, equipe técnica do
Holociclo intrafísica e equipe técnica do Holociclo extrafísica são neologismos técnicos da Voluntariologia.
Antonimologia: 01. Equipe de voluntários amadores. 02. Equipe de voluntários da tacon. 03. Equipe de voluntários belicistas. 04. Equipe de funcionários de empresa convencional.
05. Quadro de funcionários públicos. 06. Conjunto de membros de Organização Não Governamental (ONG). 07. Grupo de dissidentes da Conscienciologia. 08. Equipe de funcionários de IC.
09. Conjunto de estagiários. 10. Turma de aprendizes.
Estrangeirismologia: o Voluntarium; o rapport mentalsomático; o modus vivendi cooperativo; o tour de force; a colligation dos trafores individuais; as equipes de experts; o curriculum vitae conscienciológico; o know-how conscienciológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade reeducativa através da tares.
Coloquiologia: o ato de vestir a camisa, arregaçar as mangas e suar sangue no voluntariado interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene do voluntariado tarístico; os genopensenes; a genopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade.
Fatologia: o voluntariado conscienciológico; a maxiproéxis; a hierarquização do voluntariado; as categorias de voluntários técnicos; o vínculo consciencial; a equipe multiprofissional;
a força do trabalho conscienciológico; os megaprojetos; a evolução em equipe; os objetivos comuns; as divisões de tarefas; as responsabilidades compartilhadas; o ato de relevar; o valor das
companhias evolutivas; o Índice das Faixas Etárias; a escala evolutiva das consciências; a Cognópolis; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a empatia gerada
pelo Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o paravínculo embasando os autorrevezamentos
multiexistenciais em grupo; o paravínculo tenepessista–amparador de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo empatia-afeição-compreensão; o sinergismo ortocultura
individual–ortocultura grupal; o sinergismo verbação pessoal–verbação grupal; o sinergismo
conscins proexistas entrosadas–consciexes amparadoras de função; o sinergismo intelectual grupal; o sinergismo homeostático gerado a partir do saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP) dos intermissivistas; o sinergismo amizade humana–reencontro extrafísico.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdependência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; a teática do princípio da descrença; o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio cósmico
de “quem menos doente ssiste o m is doente”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da programação existencial; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica de preenchimento das lacunas na formação cultural; a técnica das
abordagens interdisciplinares; a técnica do autodidatismo; a técnica de associação de ideias;
a técnica da dialética; as técnicas de Higiene Consciencial; a técnica do dissentimento.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial conscienciológico; a relação produtiva voluntariado reeducativo–paravoluntariado reeducativo da Conscienciologia; a iniciativa da
equipe de voluntários na criação de IC.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementares na dinamização da aprendizagem evolutiva; os efeitos da relação de discernimento no fortalecimento das capacidades individuais e grupais; o efeito arrastante do bom exemplo; os efeitos
recicladores do corpus da Conscienciologia nas automundividências; os efeitos potencializadores
dos atos grupais cosmoéticos; o efeito mentalsomático da recuperação de cons; os efeitos das
afinidades reatualizadas.
Neossinapsologia: o Holociclo como fábrica de neossinapses; as neossinapses geradoras de neoideias; as neossinapses anticonflitivas nascidas da integração das equipes técnicas do
Holociclo; as neossinapses construídas em grupo a partir do esclarecimento interpares; as neossinapses construídas pela associação complementar ou opositiva às ideias alheias; as neossinapses derivadas do detalhismo pesquisístico; as neossinapses derivadas do arrojo pesquisístico.
Ciclologia: o ciclo encontro–aprofundamento dos vínculos interconscienciais–despedida–reencontro; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo aglutinação-desaglutinação-reaglutinação; o ciclo monovisão-cosmovisão; o ciclo da produção enciclopédica; o ciclo pesquisa-produtividade; o ciclo argumentações-discussões-consensos.
Enumerologia: a eumatia em equipe; os erros em equipe; os acertos em equipe; a proéxis em equipe; a recéxis em equipe; a recomposição em equipe; as gescons em equipe.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio liberdade-limites; o binômio potencialidades-limitações; o binômio coexistencial admiração-discordância; o binômio
aprendizagem-desenvolvimento; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio trabalho independente–trabalho em equipe.
Interaciologia: a interação trocas prolíficas–concessões mútuas; a interação CCCI-CCCE; a interação vivencial dupla evolutiva–equipe técnica; a interação intraequipe-interequi-
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pe; a interação líder-liderado; a interação equipe presencial–equipe virtual; a interação vínculo-paravínculo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo centrífugo bem-estar individual–bem-estar coletivo; o crescendo especialista-generalista; o crescendo minipeça
interassistencial–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo recebimentoretribuição.
Trinomiologia: o trinômio do exemplarismo ver-ouvir-observar; o trinômio tema-problema-conceito; o trinômio neoprovíncia cultural humana–neoprovíncia cultural parapsíquica–
–neoprovíncia cultural seriexológica; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio
intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio autodisponibilidade-colaboração-ativismo; o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio Hemeroteca-Lexicoteca-Encicloteca.
Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-seriedade-confiabilidade; a atenção às diferenças individuais quanto ao polinômio saberes-habilidades-competências-especializações; o respeito à diversidade consciencial quanto ao polinômio
autoridade cognitiva–autoridade funcional–autoridade vivencial–autoridade cosmoética; o polinômio pluridisciplinaridade-multidisciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinaridade;
o polinômio generalismo-universalismo-multiculturalismo-poliglotismo; o polinômio voluntário-pesquisador-docente-verbetógrafo-autor; o polinômio arquivístico caderno de notas-recortes-livros de campo-xerocópias.
Antagonismologia: o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo equipe
/ egão; o antagonismo falar / fazer; o antagonismo afinidade / rechaço; o antagonismo simpatia
/ antipatia; o antagonismo vínculo proexológico / vínculo patológico; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo voluntariado estável / instável.
Paradoxologia: o paradoxo da Conscienciologia consciência individual–polivalência.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a sociofilia; a parassociofilia.
Fobiologia: a fraternofobia; a neofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da autexclusão social.
Maniologia: a pesquisomania.
Mitologia: o mito da compatibilização absoluta entre consciências.
Holotecologia: a elencoteca; a experimentoteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Voluntariologia; a Conscienciologia; a Interassistenciologia;
a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia; a Sociologia; a Politicologia; a Grupocarmologia;
a Perfilologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Vinculologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe técnica do Holociclo; o elenco da Conscienciologia; a conscin comunitária; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista; a equipex de amparadores de função.
Masculinologia: os voluntários da Conscienciologia; o agente retrocognitor.
Femininologia: as voluntárias da Conscienciologia; a agente retrocognitora.
Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens interassistens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: equipe técnica do Holociclo intrafísica = os(as) voluntários(as), homens
e mulheres, das 57 equipes conscienciológicas; equipe técnica do Holociclo extrafísica = os amparadores de função das 57 equipes conscienciológicas.
Culturologia: a cultura do voluntariado interassistencial; a cultura da grupalidade
quando operosa e cosmoética; a integração entre as multiculturas milenares individuais.
Formação. As equipes técnicas começaram a se formar a partir do ano 2000, com o início dos trabalhos da Enciclopédia da Conscienciologia no Holociclo.
Objetivos. Os objetivos principais das equipes técnicas do Holociclo são: auxiliar o trabalho mentalsomático da Enciclopédia da Conscienciologia e cooperar no trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento de visitantes, alunos e voluntários.
Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 57 equipes
de voluntárias e voluntários, organizados a partir da demanda funcional dos trabalhos enciclopédicos e da aplicação dos trafores conscienciais:
01. Acoplamentistas: o curso Acoplamentarium; o Conselho de Epicons.
02. Advogados: os pareceres, os estatutos, a jurisprudência; o CIAJUC.
03. Analogistas: o inventário analógico; a consulta aos dicionários analógicos.
04. Autores: o curso Formação de Autores da Conscienciologia; a UNIESCON.
05. Bibliografistas: a Bibliografia Específica Exaustiva (BEE); a 3ª Bibliografia.
06. Biógrafos: a autoria auto e heterobiográfica.
07. Completistas: o veteranismo na consecução da proéxis.
08. Comunicólogos: a conscin relações-públicas (RP); a COMUNICONS.
09. Conscienciólogos: a elaboração e implantação de cursos de Conscienciologia.
10. Conscienciômetras: o Conscienciograma; o curso Conscin-Cobaia; a CONSCIUS.
11. Consciencioterapeutas: o curso Imersão Projecioterápica; o campus da OIC.
12. Cosmanalistas: a análise do cosmograma; a Hemeroteca do Holociclo.
13. Cosmoeticistas: a análise cosmoética dos fatos e parafatos; o Paradireito.
14. Debatedores: o somatório de ideias; o debate dominical do CEAEC.
15. Desassediologistas: as Dinâmicas Parapsíquicas; o Conselho de Epicons.
16. Digitadores: a digitação das informações da Enciclopédia.
17. Editores: a editoração dos verbetes da Enciclopédia; as obras da EDITARES.
18. Enumerologistas: o enumerograma; as pontoações.
19. Epistológrafos: a comunicação interassistencial através de cartas e E-mails.
20. Estatisticologistas: as estatísticas da CCCI; a pré-IC ICGE.
21. Estilistas: a Conformática da Conscienciologia; o estilo enciclopédico.
22. Etimólogos: o estudo da seção Etimologia dos verbetes.
23. Experimentólogos: o especialista teático em técnica específica conscienciológica.
24. Fichadores: o inventário de dados bibliográficos.
25. Gerontólogos: os gerontes da CCCI; a pré-IC Longevitá.
26. Heterocríticos: a crítica cosmoética de livros; o curso Heterocrítica de Obra Útil.
27. Indexadores: a elaboração dos índices de obras conscienciológicas.
28. Infocomunicólogos: a Enciclomática; o CD-ROM da Enciclopédia.
29. Interassistenciologistas: a Comissão de Apoio aos Voluntários e Alunos (AVA).
30. Internautas: a infopesquisa internáutica; os websites; as estatísticas da Internet.
31. Invexologistas: os Grinvexes; os CINVÉXIS; o campus da ASSINVÉXIS.
32. Jornalistas: os house organs das ICs; o Jornal da Cognópolis.
33. Leitores: a pesquisa de parafenômenos em livros para a 3ª Bibliografia.
34. Lexicógrafos: o curso Lexicologia; a Lexicoteca e a Encicloteca do Holociclo.
35. Linguistas: os latinistas; os gramáticos; os filólogos.
36. Mantenedores: o suporte administrativo-financeiro; os Amigos da Enciclopédia.
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37.
38.
39.
40.

Memorialistas: os registros gráficos, fotográficos e filmográficos.
Neologistas: o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia; o CINEO.
Orismólogos: a Definologia científica; a Terminologia; a Nomenclatura.
Parafenomenologistas: os parafenômenos; o Conselho de Epicons; a pré-IC

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Para-historiadores: os estudos dos grupos evolutivos na História; a Historiografia.
Parametodólogos: o curso Formação do Pesquisador; a RECONSCIENTIA.
Parapedagogos: a docência conscienciológica; a REAPRENDENTIA.
Pensenologistas: a criação e taxologia dos pensenes através de estudos neológicos.
Politicólogos: a análise de contextos políticos; a Paradiplomacia; a UNICIN.
Proexólogos: o curso Balanço Existencial; a APEX.
Projeciólogos: o curso Escola de Projeção Lúcida (EPL) do IIPC.
Recexologistas: o estudo da recéxis.
Recórteres: a técnica do cosmograma; a organização da Hemeroteca do Holociclo.
Redatores: as técnicas e fórmulas redacionais.
Remissiólogos: o estudo da seção Remissiologia dos verbetes.
Revisores: a revisão de taxologia dos periódicos, fichamentos, tratados e verbetes.
Taxologistas: a classificação temática da Lexicoteca e Hemeroteca do Holociclo.
Tenepessistas: a pesquisa teática da tenepes; o Fórum da Tenepes do CEAEC.
Terapeuticologistas: o estudo da seção Terapeuticologia dos verbetes.
Tradutores: as traduções de textos e as traduções simultâneas em eventos.
Verbetógrafos: o programa Verbetografia; a pré-IC da Verbetografia.

ASSIPI.

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a equipe técnica do Holociclo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
03. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
04. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
05. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
07. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
08. Neoprovíncia cultural: Multiculturologia; Homeostático.
09. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
10. Paravoluntariado: Paravoluntariologia; Homeostático.
11. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
12. Relevalidade: Holomaturologia; Homeostático.
13. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.
14. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

AS EQUIPES TÉCNICAS DO HOLOCICLO SÃO FORMADAS
DE CONSCINS INTERMISSIVISTAS LÚCIDAS QUANTO À IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE MULTIDIMENSIONAL E TARÍSTICA RUMO AO COMPLETISMO EXISTENCIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de qual(is) equipe(s) técnica(s) do Holociclo? Já escreveu verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia a partir da vivência pessoal
e / ou grupal em alguma dessas equipes?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 484 estrangeirismos;
37 ilus.; 5 índices; 247 sinopses; 36 tabs.; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7,5 cm; enc.; 3 a Ed.
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 5.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.;
27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; 2003; páginas 6, 110 a 114 e 121 a 142.

C. F.
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EQUIVALÊNCIA EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A equivalência evolutiva é a relação de igualdade lógica, implicação mútua
ou similaridade funcional entre duas condições conscienciais evolutivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo equivaler vem do idioma Latim, aequivalere, “equivaler; ter igual
valor”. Apareceu no Século XVII. A palavra equivalência surgiu no Século XV. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação
de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 873.
Sinonimologia: 1. Similaridade evolutiva. 2. Semelhança evolutiva. 3. Igualdade fenomênica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo equivalência:
equivalente; equivalente-grama; equivaler.
Neologia. As 4 expressões compostas equivalência evolutiva, equivalência evolutiva individual, equivalência evolutiva grupal e equivalência evolutiva coletiva são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Dissemelhança evolutiva. 2. Desigualdade evolutiva. 3. Dissimilaridade fenomênica.
Estrangeirismologia: o rapport técnico; a coniunctio fenomênica; o attachment fenomênico; os links técnicos; a world interrelationship.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Parafenomenologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parafenomenologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; a flexibilidade autopensênica; as cadeias
pensênicas associadas; o cotejo entre holopensenes intrafísicos e extrafísicos.
Fatologia: as realidades e pararrealidades equivalentes; as condições existenciais intrafísicas equivalentes a condições existenciais extrafísicas; as nuanças ou percentuais das equivalências fenomênicas; as equivalências cognitivas; a definição dos critérios de equivalências; a identificação de componentes, propriedades e sentidos comuns; os diferentes graus de equivalência.
Parafatologia: a equivalência evolutiva; a equivalência fenomênica; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; os fenômenos e os parafenômenos equivalentes; as equiparações interdimensionais facilitando a compreensão da Extrafisicologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognição-memória-imaginação-criatividade; o sinergismo fundamental das associações de ideias.
Principiologia: o princípio da equivalência; o princípio da descrença; o megaprincípio
da conjunção cognitiva; o princípio da afinidade intelectual; o princípio dual da polaridade dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; o princípio do intrafísico ser mero arremedo da extrafisicalidade; o princípio da evolução consciencial por meio dos autesforços.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Teoriologia: a teoria da equivalência das condições; a teoria da aquisição de neoideias;
a teoria da coerência.
Tecnologia: a técnica da megassociação de temas; a técnica de confrontar conceitos;
a técnica das analogias didáticas.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Pesquisadores
da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete das manifestações intra e extrafísicas.
Neossinapsologia: a aquisição de paraneossinapses nas correlações pararrealidades–
–realidades conhecidas.
Ciclologia: o ciclo autorreflexão-contraponteamento; o ciclo das neoideias.
Enumerologia: a equivalência formal ou conteudística; a equivalência funcional ou estrutural; a equivalência genérica ou específica; a equivalência literal ou aproximada; a equivalência parcial ou global; a equivalência quantitativa ou qualitativa; a equivalência valorativa ou
constitutiva.
Binomiologia: o binômio diferença na semelhança–semelhança na diferença; o binômio
maximizar similitudes–minimizar diferenças.
Interaciologia: a interação universal entre os elementos do Cosmos; a interação efeito
primário–efeito secundário; a interação pesos-medidas.
Crescendologia: o crescendo simplificação-complexificação.
Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio memória–associação de ideias–atenção dividida.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo estímulo informacional / resposta cognitiva; o antagonismo convergência / divergência; o antagonismo cosmovisão / monoideísmo; o antagonismo
equivalência / igualdade.
Politicologia: a cienciocracia; a tecnocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a argumentocracia; a debatocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação aplicada às faculdades mentais; a lei do maior esforço cognitivo; as leis da coerência racional.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a fenomenofilia;
a cogniciofilia; a coerenciofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a discernimentoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a sincronoteca; a metodoteca; a analiticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Coexistenciologia; a Vinculologia; a Coerenciologia; a Interaciologia; a Correlacionologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens organisator; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens interrelator; o Homo sapiens
connotator; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens
phaenomenologus; o Homo sapiens interphaenomenicus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens referens; o Homo sapiens polyvalens.
V. Argumentologia
Exemplologia: equivalência evolutiva individual = a ofiex e a CEF; equivalência evolutiva grupal = o Curso de Conscienciologia e o Curso Intermissivo; equivalência evolutiva coletiva = o Bairro Cognópolis e a Interlúdio.
Culturologia: a cultura da Parafenomenologia; as correlações culturais interdimensionais.
Caracterologia. Sob a ótica da Parafenomenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 condições conscienciais ou parafenômenos equivalentes à evolução consciencial:
1. Bairro Cognópolis: equivalente rudimentar à comunex Interlúdio.
2. Campus de IC: equivalente intrafísico da paraprocedência dos voluntários da Conscienciologia.
3. Curso de Conscienciologia: equivalente rudimentar ao Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
4. Holoteca (CEAEC): equivalente humano à Parapsicoteca.
5. Megaeuforização (condição pessoal): equivalente individual à Central Extrafísica da
Energia (CEE).
6. Ofiex (oficina extrafísica pessoal): equivalente individual à Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF).
7. Serenologia (condição do Homo sapiens serenissimus): equivalente individual à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
8. Tenepes (tarefa energética pessoal diária): substituta de toda categoria de religião.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a equivalência evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
06. Conjunção autocognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
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Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
Equação cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.

AS PESQUISAS DAS EQUIVALÊNCIAS FENOMÊNICAS
EVOLUTIVAS EXPANDEM A AUTOCONSCIENCIALIDADE
DA CONSCIN LÚCIDA QUANTO ÀS RESPONSABILIDADES
NA CONSECUÇÃO DA AUTOPROÉXIS E DA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite como racionais as equivalências evolutivas apresentadas aqui? Você conhece outras equivalências fenomênicas?
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EQUÍVOCO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O equívoco é o ato ou efeito de equivocar-se, enganar-se ou errar de modo
inconsciente ou consciente, acarretando interpretações ambíguas e errôneas dos fatos ou julgamentos cosmoéticos diferentes e duvidosos quanto às ações da consciência equivoquista.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo equívoco derivado do idioma Latim, aequivocus, “que tem 2 sentidos; ambíguo; que causa confusão”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Erro. 02. Engano. 03. Lapso; omissão. 04. Incorreção; inexatidão.
05. Alucinação. 06. Desacerto; escorregadela; gafe; mancada. 07. Deslize; dislate; vacilo.
08. Desatenção; distração. 09. Malentendido. 10. Ambiguidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo equívoco;
autequívoco; desequivocar; equivocabilidade; equivocação; equivocada; equivocado; equivocante; equivocar; equivocável; equivocidade; equivoquista; inequívoca; inequivocável; inequivocidade; inequívoco; neoequívoco.
Neologia. As 3 palavras miniequívoco, maxiequívoco e megaequívoco são neologismos
técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Inequívoco. 02. Clareza. 03. Evidência. 04. Explicitação.
05. Correção. 06. Acerto. 07. Entendimento. 08. Aclaramento. 09. Esclarecimento. 10. Deslindamento.
Estrangeirismologia: o bona fide error; o lapsus amoralis; a overdose de equívocos
pessoais contínuos; o aberratio delicti; o aberratio ictus; a pesquisa shallow; o slip-up.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à veracidade pessoal dos fatos e parafatos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocorreção; os patopensenes; a patopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
Fatologia: o equívoco; o erro de juízo; o engano; a interpretação ambígua; a mentira inconsciente; a confusão involuntária; a impressão errônea; a anortografia; o barbarismo; o erro de
percepção dos sentidos; o procedimento equivocado; o anfibológico; a genealogia do equívoco;
os fatores geradores do equívoco; os erros de avaliação dos riscos de engano; os erros de interpretação; o falso juízo; as variáveis desconsideradas; a análise do equívoco não intencional sempre
a posteriori; a frequência dos equívocos pessoais; os autequívocos repetitivos consecutivos; as
consequências dos equívocos; as lições assimiladas do ato equivocado; as estratégias pessoais de
prevenção de neoequívocos; o autocompromisso de não repetir o mesmo equívoco; a autauditoria;
o percentual admissível de equívocos inevitáveis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as influências assediadoras nos equívocos; os equívocos paraperceptivos; as advertências fraternas dos amparadores extrafísicos por meio da sinalética parapsíquica pessoal; a assistência dos amparadores extrafísicos para as correções e as profilaxias dos
equívocos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico erro–engano–omissão deficitária.
Principiologia: o princípio de não se repetir conscientemente o mesmo equívoco.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas da autorganização; as técnicas para prevenção e correção de
equívocos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos do equívoco demandando a autocorreção específica; a cadeia de
efeitos do equívoco não desfeito; o corte na cadeia de efeitos do equívoco na identificação imediata do mesmo.
Ciclologia: o ciclo equívoco-correção-acerto.
Binomiologia: o binômio minimização da autoculpa–maximização da autorresponsabilidade; o binômio cosmoético autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio anticosmoético
equívoco-silêncio.
Interaciologia: a interação falha na comunicação–equívoco cometido; a interação esclarecimento–equívoco desfeito.
Crescendologia: o crescendo da gravidade dos equívocos não corrigidos.
Trinomiologia: o trinômio leniente desatenção-desleixo-desconsideração.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo equívoco ingênuo / equívoco intencional; o antagonismo equívoco eventual / equívoco comum; o antagonismo equívoco sanável / equívoco fatal.
Paradoxologia: o paradoxo do ato de assumir o equívoco ser o primeiro passo do
acerto.
Politicologia: a politicalha da manutenção da cadeia de equívocos.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a criticofilia; a recexofilia.
Fobiologia: o medo de errar.
Sindromologia: a síndrome da perfeição.
Mitologia: a superação do mito da perfeição; os mitos como geradores de equívocos
diversificados e contínuos.
Holotecologia: a criticoteca; a metodoteca; a conflitoteca; a nosoteca; a trafaroteca;
a convivioteca; a apriorismoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Desviologia; a Teratologia; a Acidentologia; a Comunicologia; a Cosmogramologia; a Pesquisologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a personalidade equivoquista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o homem autocorretor.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a mulher autocorretora.
Hominologia: o Homo sapiens aequivocus; o Homo sapiens aequivocatus; o Homo
sapiens aequivocator; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens
conflictuosus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens deviatus;
o Homo sapiens autocorrector.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniequívoco = a incorreção redacional; maxiequívoco = o autojuízo errado da pessoa; megaequívoco = o suicídio.
Culturologia: a cultura dos equívocos cometidos na Socin ainda patológica.
Cosmanálise. A Cosmanálise é a especialidade da Conscienciologia aplicada à prática
do cosmograma ou à planilha técnica para a determinação valorativa das realidades do Universo,
filtradas pelos princípios multidimensionais da Conscienciologia, por intermédio da associação
máxima de ideias ou da visão de conjunto a partir dos fatos (Fatuística, Fenomenologia) alcançando e envolvendo o holopensene da personalidade humana auto e heterocrítica. A Cosmanálise
é subcampo científico da Comunicologia.
Técnica. A realização da técnica do cosmograma – o instrumento para a Cosmanálise –
há de obedecer, no mínimo, a 5 procedimentos lógicos, aqui dispostos na ordem funcional, a fim
de se afastar os equívocos:
1. Atenção. O pesquisador – homem ou mulher – intérprete dos fatos, há de manter
a atenção concentrada de maneira aguda no objetivo específico da pesquisa.
2. Implicitação. Observar o nível de implicitação (subentendidos) de cada matéria.
3. Materpensene. Jamais perder a visão de conjunto a fim de pinçar exatamente o materpensene predominante nos fatos sob análise, por intermédio da associação de ideias.
4. Fatos. Permitir à força das ocorrências, ou aos próprios fatos encontrados (achados,
findings), determinarem as linhas e diretrizes evolutivas no prosseguimento da pesquisa.
5. Autobrainstorming. Promover, o tempo todo, o autobrainstorming na reciclagem das
análises e sínteses interpretativas.
Desinterpretações. Eis 17 análises, interpretações, conclusões ou avaliações conscienciológicas de recortes de periódicos – jornais e revistas – extraídas dos cursos sobre o cosmograma, com erros crassos, ou equívocos evidentes e mais frequentes, gerados por diversas causas
e, aqui, explicitadas na ordem alfabética:
01. Antileitura. Ter preguiça de ler os detalhes das matérias pesquisadas: qualquer pesquisador, homem ou mulher, sempre depara com títulos malcolocados, em contradição ou secundários em relação aos textos, suscetíveis de se fazer interpretações errôneas.
02. Anúncio. Destacar o pequeno anúncio de periódico sem indicar a fonte, perdendo de
vista o objetivo da pesquisa, ou seja: coletar fatos para estudo oportuno e provável publicação
posterior (pesquisa incompleta).
03. Avulso. Recortar o pedaço avulso, por exemplo, de 10 centímetros da coluna de jornal, sem qualquer indicação do periódico, data ou da fonte (pesquisa incompleta).
04. Cabeçalho. Recortar somente a matéria da página 3 do jornal, sem reparar – por
inobservância do pormenor – no cabeçalho da mesma p gina a legenda: “Continuação da p gina
” (manchete ou chamada da primeira página, capa ou front page), ficando com a informação incompleta nas mãos (desatenção primária).
05. Confusão. Confundir o melhor pelo pior na classificação da matéria, por exemplo:
interpretar como sendo omissões deficitárias as superavitárias (ausência da visão de conjunto).
06. Cosmoética. Carregar a interpretação conscienciométrica apenas nos 20% anticosmoéticos do texto quando há os 80% cosmoéticos restantes (ausência da visão de conjunto ou
cosmovisão).
07. Desatenção. Recortar a primeira folha da matéria, por exemplo, de 3 folhas (6 páginas) da revista, deixando de juntar as outras por mera desatenção (atenção saltuária infantil).
08. Desconcentração. Não ser capaz de sustentar por 3 horas seguidas a fixação da
concentração e da atenção na pesquisa das matérias e abandonar, por exemplo, a tarefa ou o curso de 6 horas, no intervalo do meio do período (deficiência da autoconcentração mental).
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09. Dupla. Recortar apenas a segunda folha da página dupla central do jornal, ocupada
pela máteria sob análise, não raro composta de manchete, em letras garrafais, frequentemente coloridas, de fora a fora, na parte superior das duas páginas geminadas, mutilando o material (desatenção primária).
10. Estafa. Deixar-se dominar pela preguiça física ou estafa mental sem avaliar e interpretar com profundidade a matéria, procedendo infantilmente de modo dispersivo (negligência
primária).
11. Ilogicidade. Proceder à avaliação superficial, rápida e por atacado de 8 matérias,
por exemplo, destacando-as e recortando-as da mesma revista, sem qualquer lógica (procedimento ilógico).
12. Incompletude. Classificar a matéria dentro da “Somatologia” sem observar, ou
acrescentar, o prefixo específico, sutil, antes, muito mais apropriado, com aproximação ou exatidão maior quanto ao tema, por exemplo: “Andros…” (Androssomatologia), “Des…”, “Ginos…”,
“Holos…”, “Macros…”, “Mental…”, “Mnemos…”, “Psicos…”, “Res…” ou “Sexos…” (aus ncia da visão de conjunto ou cosmovisão).
13. Mutilação. Mutilar a folha do jornal ou da revista recortando tão somente a metade
inferior, sem as indicações do nome e da data do cabeçalho superior do periódico (desatenção primária).
14. Negligência. Deixar duas folhas unidas (geminadas ou centrais) com o recorte único
de matéria de apenas 1 canto de página (procedimento ilógico).
15. Rasgamento. Rasgar de qualquer maneira o recorte sem empregar régua (jornais),
faca ou estilete (revistas), impedindo a formação da pilha correta de recortes, menos difícil de manusear e arquivar (negligência primária).
16. Superficialidade. Denominar como “t tulo impactante” a matéria nada impactante
nem no título e muito menos no texto (equívoco primário de interpretação).
17. Teor. Desenvolver a interpretação da matéria seriamente, segundo o título, sem ter
lido e observado o teor do texto humorístico (farsa, paródia) (ausência da visão de conjunto).
Prejuízos. Tais equívocos gerados pela inépcia no trato incompetente com a Cosmanálise implicam, no mínimo, em 4 prejuízos para a conscin, aqui listados na ordem funcional:
1. Desperdício. Desperdício de material mentalsomático às vezes valioso e único.
2. Inutilização. Inutilização dos esforços pessoais.
3. Inaplicações. Má aplicação das próprias energias conscienciais (ECs).
4. Perda. Perda de tempo intrafísico.
Carência. Na eliminação desses erros há de se buscar as causas específicas em cada caso, notando-se o fato de a maior carência das conscins em geral, segundo as pesquisas dos cursos
já ministrados, a partir de 1999, nas avaliações da Cosmanálise, é a falta do hábito de empregar
a concentração da atenção. Este fato implica na condição de imaturidade intelectual pessoal.
Terapia. A terapia deste distúrbio mentalsomático, envolvendo o principal atributo consciencial prático – aplicável em qualquer pesquisa científica – ou seja, a atenção concentrada (hiperacuidade), pode ser feita por intermédio de 2 procedimentos:
1. Medicamento. O emprego continuado de medicamento confiável para melhorar
a concentração mental, segundo o médico de confiança.
2. Neossinapses. A criação de novos hábitos ou sinapses através da carga horária maior
de leitura útil com interpretação imediata do texto lido (livros, DVDs, CD-ROMs, pendrives, dicionários, revistas, jornais, papers avulsos).
Organização. Como se conclui com lógica: não precisamos ser perfeccionistas no emprego do cosmograma, importando sermos organizados e atentos quanto aos detalhes das pesquisas.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o equívoco, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Anomalia: Parafenomenologia; Neutro.
05. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
06. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
09. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
10. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

O EQUÍVOCO, QUANDO RECEBENDO POUCA ATENÇÃO
POR PARTE DA PESSOA DESORGANIZADA, PODE ACARRETAR ENORME ACUMULAÇÃO, TRAVANDO O CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL DA CONSCIN.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com os equívocos? Quem se sai
melhor: você ou os equívocos?
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ERA VITORIANA
(HISTORIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Era Vitoriana é o período histórico ocorrido durante a regência da rainha
Vitória (1819–1901), entre 1837 e 1901, no Reino Unido, caracterizado pela industrialização acelerada, crescimento econômico e conquistas coloniais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo era deriva do idioma Latim, aerea, “número dado, segundo
o qual se faz algum c lculo; era; época”. Surgiu no Século XIII. O termo vitoriano é antropônimo
do nome da rainha Vitória (1819–1901), governante da Inglaterra no período de 1837–1901.
Sinonimologia: 1. Época vitoriana. 2. Vitorianismo. 3. Era Albertiana.
Neologia. As duas expressões compostas Era Vitoriana Intrafisicalista e Era Vitoriana
Multidimensionalista são neologismos técnicos da Historiografologia.
Antonimologia: 1. Período Elisabetano. 2. Era Eduardiana.
Estrangeirismologia: o período da Pax Britannica; o laissez-faire; as lower orders; os
gentlemen; os snobs; os breakfasts; os highlanders; os self-made man.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopesquisa historiográfica.
Citaciologia. “Os cavaleiros podem empregar suas horas de trabalho em quase todas as
ocupações degradantes [...] e, ainda, permanecer gentlemen. Entretanto se uma lady sequer tocar
em um artigo, não importa quão delicado, para negociar, perde a castidade e deixa de ser lady”
(Sarah Ellis, 1799–1872).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do vitorianismo; os retropensenes; a retropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene pessoal da acumulabilidade experiencial milenar; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os
rastros pensênicos; a investigação das fôrmas holopensênicas; a evitação do pensene histórico
anacrônico.
Fatologia: a Era Vitoriana; o Século XIX; o reinado mais longo da História da Inglaterra; o espírito tradicionalista e religioso dos ingleses; a sociedade movida pelo espírito de progresso; o vertiginoso aumento populacional; a arquitetura inglesa neogótica; a segurança do revivalismo em momentos de grandes mudanças; as inovações alcançadas pelo desenvolvimento técnico
da Engenharia; a II Revolução Industrial; a Grande Exposição de 1851; a locomotiva a vapor;
a fuligem das fábricas; a exploração na divisão do trabalho; as condições precárias e alarmantes
da produção industrial; o ludismo; a Carta do Povo escrita em 1838; o cartismo; o início da arquitetura do ferro; as casas dos operários; a ignorância quanto às causas da pobreza; o trabalho infantil nas minas de carvão; o emprego de mulheres e crianças nas fábricas; o início da consciência de
classe; a consolidação do poder burguês; o choque entre a nobreza sem dinheiro e a burguesia
sem nobreza; o movimento abolicionista inglês; a abolição da escravidão no Império Britânico,
em 1838; a perda de influência da aristocracia hereditária; a valorização das virtudes morais;
o puritanismo; a virtuosidade; a Era da Hipocrisia; os romances e biografias moralizantes; a repressão; a influência francesa nos cardápios aristocráticos ingleses; o manual de boas maneiras;
os salões aristocráticos; a leitura em voz alta; a zombaria aos novos ricos; a moral sexual vitoriana; a necessidade de controle da conduta sexual; o sexo discutido pela Medicina; o escândalo do
sexo não procriador; a feminilidade normativa; a inferiorização da mulher; a santidade do lar;
o anglicanismo; o culto da domesticidade; o chá considerado ouro líquido; a Guerra da Criméia
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(1853–1856); a Guerra dos Bôeres (1880–1881 e 1899–1902); as Guerras do Ópio (1839–1842
e 1856–1860); o consumo indiscriminado do ópio; o Ato de Propriedade da Mulher Casada aprovado pelo Parlamento, em 1882; as condenações à forca; o êxodo para as cidades; a emigração ultramar; o Manifesto Comunista publicado em 1848; a publicação da obra A Origem das Espécies
por Charles Darwin (1809–1882), em 1859; a criação da palavra cientista pela Associação Britânica para o Progresso da Ciência (fundada em 1829).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal observada nas evocações passadológicas; as parapercepções durante
o estudo historiográfico; os parafenômenos observados ao longo da pesquisa; o resgate das retroamizades; as evocações extrafísicas dos hábitos e costumes pretéritos; o aumento da cognição parapsíquica predispondo retrocognições; os fenômenos parapsíquicos das mesas girantes; o aparecimento de consciexes criando o imagin rio dos castelos ingleses ocupados por “fantasmas”.
III. Detalhismo
Sinergismologia: os romances vitorianos favorecendo o sinergismo das pesquisas históricas; o sinergismo flashes mnemônicos–reencontros do passado; o sinergismo estudo do passado–recuperação de cons; o sinergismo histórico fatos-parafatos; o sinergismo Historiografologia-Parapercepciologia.
Principiologia: o princípio econômico da livre concorrência; o princípio político da
não intervenção do Estado; o princípio da profilaxia às revoluções a partir de reformas graduais; o princípio da História perfectível; o princípio pesquisístico da interdisciplinaridade; o princípio da reparação histórica; o princípio das sincronicidades interligando passado-presente-futuro.
Codigologia: os diferentes códigos de conduta social; os códigos de etiqueta social; os
efêmeros códigos da moda; os pactos de silêncio dos códigos da sociedade moralista; os códigos
socioculturais e religiosos; os códigos grupais históricos das civilizações humanas; os códigos
estéticos arquitetônicos em cada época.
Teoriologia: a teoria da interpretação de papéis sociais; a observação dos meandros da
teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da análise do comportamento humano passadológico; a teoria da autoinvestigação contínua e ininterrupta.
Tecnologia: a técnica da abordagem in situ e de visu aos holopensenes históricos; a técnica da saturação mental aplicada à personalidade historiográfica facilitando rapports informacionais; a tecnicidade historiográfica; a técnica da evocação positiva do passado.
Voluntariologia: o voluntariado no Núcleo de Estudos Avançados em Para-Historiografologia da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas
(CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; os eventos para-históricos enquanto laboratórios retrocognitivos grupais.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Para-História.
Efeitologia: os efeitos benéficos de estudar as retropersonalidades nos respectivos zeitgeist.
Neossinapsologia: a ativação de memória proporcionando neossinapses.
Ciclologia: os ciclos históricos sucessivos.
Binomiologia: o binômio utilidade-beleza; o binômio gótico–greco-romano; o binômio
artista-artesão; o binômio arte-ofício; o binômio aristocracia-burguesia; o binômio burguesia-proletário; o binômio realidade-utopia; a distância do binômio teoria-prática.
Interaciologia: a interação interdisciplinar pesquisística; a interação onipresente retrofatos-fatos-parafatos.
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Crescendologia: o crescendo memória-holomemória; o crescendo estudo historiográfico–recuperação de cons; o crescendo retrocognição–holocognição evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio retropesquisa-autopesquisa-omnipesquisa.
Polinomiologia: o polinômio cognição-retrocognição-neocognição-pancognição.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação social / aceitação parassocial; o antagonismo Prospectivologia / Passadologia; o antagonismo provincianismo / cosmopolitismo; o antagonismo tradicionalismo / modernismo; o antagonismo antigo / moderno; o antagonismo aparência / realidade; o antagonismo despossuído / privilegiado.
Paradoxologia: o paradoxo de estudar cronologicamente 1 período distante proporcionar respostas de situações atuais.
Politicologia: a monarquia parlamentarista; a política neocolonial.
Legislogia: a lei dos pobres, de 1834; a lei educacional, de 1870; a Third Reform Act garantindo direito ao voto de todos os trabalhadores (1884).
Filiologia: a anglofilia; a pesquisofilia; a cogniciofilia; a historiofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a mnemofilia.
Fobiologia: a historiofobia; a passadofobia; a anglofobia; a literofobia; a grafofobia;
a bibliofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do anacronismo.
Maniologia: a profilaxia da nostomania.
Mitologia: o combate às mitoclastias a partir da ampliação da cognição.
Holotecologia: a historioteca; a historiografoteca; a pesquisoteca; a intelectoteca; a retrocognoteca; a memorioteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Historiografologia; a Para-Historiografia; a Psico-História; a Intelectologia; a Passadologia; a Cronêmica; a Pensenologia; a Parapercepciologia; a Descrenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o preceptor; o burguês; o aristocrata; o livreiro; o proletário; o homem
político; o machista; o historiógrafo; o historiador; o escritor; o arquivista; o memorialista; o erudito; o economista liberal John Stuart Mill (1806–1873); o escritor vitoriano Charles Dickens
(1812–1870); o romancista Lewis Carroll (pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson, 1832–
–1898); o escritor e médico escocês Arthur Conan Doyle (1859–1930); o poeta Robert Browning
(1812–1889); o romancista William Makepeace Thackeray (1811–1863); o dramaturgo Oscar
Wilde (1854–1900); o príncipe Alberto (1819–1861); o naturalista Alfred Russel Wallace (1823–
–1913).
Femininologia: a preceptora; a burguesa; a aristocrata; a livreira; a proletária; a mulher
política; a feminista; a historiógrafa; a historiadora; a escritora; a arquivista; a memorialista;
a erudita; a romancista George Eliot (pseudônimo de Mary Ann Evans, 1819–1880); a escritora
Charlote Brontë (1816–1855); a contista Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810–1865); a poetisa Elizabeth Browning (1806–1861); a escritora Marie Corelli (1855–1927).
Hominologia: o Homo sapiens historiographus; o Homo sapiens historiator; o Homo
sapiens factor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens sustentator; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens interassistentialis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Era Vitoriana Intrafisicalista = o período do Século XIX, no Reino Unido, durante o reinado da rainha Vitória, cujos registros historiográficos contêm somente fatos materiais do contexto; Era Vitoriana Multidimensionalista = o período do Século XIX, no Reino
Unido, durante o reinado da rainha Vitória, cujos registros historiográficos contêm parafatos
abrangendo aspectos físicos e extrafísicos do contexto.
Culturologia: as culturas históricas do passado; o revivalismo da cultura medievalista;
a permanência da cultura aristocrática; as inquietações culturais da Era Vitoriana; o ideal cultural burguês; a cultura fixada enquanto extensão do poder monárquico.
Taxologia. Segundo a Inventariologia Histórica, eis, em ordem alfabética, 50 descobertas, criações ou invenções com o respectivo ano e responsável, surgidas no Século XIX, no Reino
Unido:
01. Autofalante (1876): Alexander Graham Bell (1847–1922).
02. Balão de gás (1824): Michael Faraday (1791–1867).
03. Bicicleta (1885): John Kemp Starley (1855–1901).
04. Caixa de papelão (1817): Sir Malcon Thornhill (S. D.).
05. Capa de chuva (1823): Charles Macinttosh (S. D.).
06. Célula combustível (1839): William Grove (1811–1896).
07. Clorofórmio anestésico (1847): James Simpson (1811–1870).
08. Cofre com temporizador (1831): Williams Rutherford (S. D.).
09. Comida enlatada (1810): Peter Durand (S. D.).
10. Computador mecânico (1835): Charles Babbage (1791–1861).
11. Cortador de grama (1830): Edwin Budding (1795–1846).
12. Detector de metais (1881): Alexander Graham Bell (1847–1922).
13. Dínamo (1831): Michael Faraday (1791–1867).
14. Eletroimã (1820): William Sturgeon (1783-1850).
15. Estação de tratamento de água (1804): Robert Thom (S. D.).
16. Estetoscópio flexível (1829): Nicholas Comins (S. D.).
17. Extintor de incêndio (1818): Capitão George William Manby (1765–1854).
18. Fósforo de fricção (1827): John Walker (1781–1859).
19. Fotografia colorida (1861): James Clerk Maxwell (1831–1879).
20. Garrafa térmica (1892): James Dewar (1842–1923).
21. Grampeador (1868): Charles Gould (1834–1893).
22. Guindaste hidráulico (1846): Sir. William George Armstrong (1810–1900).
23. Lâmpada de arco voltaico (1809): Sir. Humphry Davy (1778–1829).
24. Lâmpada de mineração (1815): Sir. Humphry Davy (1778–1829).
25. Lâmpada incandescente (1835): James Bowmanl Lindsay (1799–1862).
26. Locomotiva (1804): Richard Trevithick (1771–1833).
27. Macadame (1820): John Loudon McAdam (1756–1876).
28. Máquina de fac-símile (1842): Alexander Bain (1811–1877).
29. Monocarril (1825): Henry Robinson Palmer (1795–1844).
30. Motor de dois tempos (1889): Joseph Day (1855–1946).
31. Motor elétrico (1821): Michael Faraday (1791–1867).
32. Motor Stirling (1816): Robert Stirling (1790-1878).
33. Papel carbono (1806): Ralph Wedgwood (1766–1837).
34. Pirômetro (1830): John Frederic Daniell (1790–1845).
35. Planador (1804): George Cayley (1773–1857).
36. Pneu (1845): Robert William Thomson (1822–1873).
37. Programa computacional (1843): Ada Byron (1815–1852).
38. Selo postal (1840): Rowland Hill (1795–1879).
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Serra de fita (1808): William Newberry (1758–1843).
Sismógrafo (1880): John Milne (1850–1903).
Tampinha de garrafa (1891): William Painter (1838–1906).
Telefone (1876): Alexander Graham Bell (1847–1922).
Termostato (1830): Dr. Andrew Ure (1778–1857).
Transfusão de sangue (1818): James Blundell (1790–1878).
Tubo de raios catódicos (1878): William Crookes (1832–1919).
Turbina a vapor (1884): Charles Parsons (1854–1931).
Turbina Francis (1849): James Francis (1815–1892).
Válvula flutuante de descarga (1880): Thomas Crapper (1836–1910).
Vaselina (1872): Robert Chesebrough (1877–1933).
Volante (1899): Alexander Winton (1860–1932).

Ideologias. Segundo a Cogniciologia, eis, por exemplo, em ordem cronológica, as 12
principais ideias surgidas na Era Vitoriana, seguidas do nome dos propositores:
01. Algoritmologia. As leis de De Morgan criando conjunto de operações para simplificar expressões lógicas, de Augustus De Morgan (1806–1871).
02. Antropologia. A eugenia (1883), a ideia de aperfeiçoamento da Humanidade por
meio de manipulação genética, desenvolvida por Francis Galton (1822–1911).
03. Biologia. A teoria da seleção natural (1859), desenvolvida por Charles Darwin.
04. Comunicologia. A criação de cartuns, desenhos ficcionais com figuras e traços,
destinada a provocar discussões, de John Leech (1817–1864).
05. Crenciologia. O arianismo (1870), conceito desenvolvido por George William Cox
(1827–1902) sobre a existência de raça pura e superior.
06. Educaciologia. A publicação do romance Tempos Difíceis, em 1854, por Charles
Dickens (1812–1870), denunciando a ideologia utilitarista na educação.
07. Liberologia. A ideia em relação à liberdade individual proposta por John Stuart Mill
(1806–1873).
08. Politicologia. O utilitarismo, teoria da utilidade, desenvolvida por Jeremy Bentham
(1748–1832), segundo o qual, o cidadão só deve obedecer ao Estado quando a obediência contribuir para a felicidade geral.
09. Psicologia. A psicologia comparada (1873), desenvolvida por Douglas Spalding
(1841–1877).
10. Sociologia. O darwinismo social (1877), desenvolvido por Joseph Fisher (S. D.).
11. Subumanologia. A publicação do livro Fragments in Defence of Animals, em 1854,
por Lewis Gompertz (1783–1861), contribuindo para as bases do Direito dos Pré-Humanos.
12. Tecnologia. O descobrimento da iluminação causada por radiação eletromagnética,
em 1865, por Jamaes Clerk Maxwell (1831–1879).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Era Vitoriana, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
06. Exumação historiográfica: Pesquisologia; Neutro.
07. Fonte Histórica: Historiografologia; Neutro.
08. Historicidade seriexológica: Holomemoriologia; Neutro.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megapeso: Passadologia; Nosográfico.
Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
Monarquia: Parapatologia; Nosográfico.
Neo-História: Historiografologia; Neutro.
Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.
Parantecedência: Holobiografologia; Neutro.

O ESTUDO E PESQUISA DA ERA VITORIANA CONTRIBUI
PARA O AUMENTO DA AUTOCOGNIÇÃO HISTORIOGRÁFICA PROPORCIONANDO INSIGHTS PASSADOLÓGICOS ENRIQUECENDO AS AUTOINVESTIGAÇÕES SERIEXOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cultiva o hábito sadio de estudar o passado? Tem
curiosidade neofílica ou apriorismos e rechaços em relação ao passado? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Chastenet, Jacques; A Vida Quotidiana em Inglaterra: No Começo da Era Vitoriana 1837–1851 (La Vie
Quotidienne en Angleterre au Début du Règne de Victoria 1837–1851); trad. Elisa Lopes Ribeiro; 272 p.; 17 cap.; 148
refs.; 21,5 x 14,5 cm; enc.; Livros do Brasil; Lisboa; Portugal; S. D.; páginas 19 a 187.
2. Monteiro, Maria Conceição; Sombra Errante: A Preceptora na Narrativa Inglesa do Século XIX; 154 p.;
203 refs.; 21 x 14 cm; EdUFF; Niterói, RJ; 2000; páginas 9 a 71.
3. Morais, Flávia Costa; Literatura Vitoriana e Educação Moralizante; 104 p.; 79 refs.; 2 anexos; 21 x 14
cm; br.; Alínea; Campinas, SP; 2004; páginas 13 a 90.

M. M.
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ERGONOMIA PROEXOLÓGICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Ergonomia Proexológica é a Ciência aplicada aos estudos específicos,
sistemáticos, técnicos ou pesquisas visando a segurança e eficiência ideal nas interações e relações entre a conscin, homem ou mulher, e o trabalho a partir de ações, comportamentos, posturas,
instrumentos e procedimentos capazes de otimizar o ambiente e a organização pessoal promotores
de bem-estar, conforto e saúde consciencial em prol da consecução da programação existencial
(proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro elemento de composição ergo deriva do idioma Grego, érgon,
“trabalho; ocupação; obra; ação”. O segundo elemento de composição nomia procede também do
idioma Grego, nómos, “o que cabe por partição; opinião geral; o que é de lei e de direito”.
O termo ergonomia surgiu em 1857. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicado por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia;
inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Apareceu no Século
XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Otimização ergonômica da proéxis. 2. Planejamento ergonômico em
prol da proéxis. 3. Organização ergonômica proexológica. 4. Priorização ergonômica rumo ao
compléxis.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo ergonomia:
antiergonomia; antiergonômica; antiergonômico; ergonômica; ergonômico; ergonomismo; ergonomista; ergonomístico; Holoergonomia; parergonomia.
Neologia. As 3 expressões compostas Ergonomia Proexológica, Ergonomia Proexológica Básica e Ergonomia Proexológica Avançada são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Inadaptação à Ergonomia Proexológica. 2. Desorganização antiergonômica proexológica. 3. Despriorização das condições da proéxis. 4. Ergonomia convencional.
Estrangeirismologia: a Ergonomics; o checklist proexológico; a Human Engineering;
o layout; o software; a workstation maceteada; a evitação do workaholism; o biofeedback;
o follow up dos desempenhos da proéxis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Proexologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: Busquemos
a eficiência. Existe eficiência simples.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do pró-compléxis; o holopensene pessoal da Autoprofilaxia; o holopensene pessoal da Adaptaciologia; os proexopensenes; a proexopensenidade;
os cognopensenes; a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a retilinearidade pensênica; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o planejamento milimétrico; a Inventariologia; a sistematização das tarefas
pessoais; a organização metódica do trabalho em função do objetivo proposto; o gerenciamento
do tempo; a evitação do autodesperdício; a adaptabilidade; a ambientação; a otimização; a segu-
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rança; a saúde ocupacional; o condicionamento físico; a prevenção do sedentarismo; a promoção
da saúde; a inclinação do encosto da cadeira ergonômica; a altura do assento regulável; os apoios
ou suportes de coluna; a boa alimentação; os alimentos funcionais; a veste única; as adaptações na
terceira idade; os acessórios ergonômicos; a ginástica laboral; a pausa ativa; a priorização da prevenção primária; o treinamento fundamental no uso correto dos equipamentos ergonômicos;
a área de alcance ótima e máxima na mesa de trabalho; os sistemas musculoesquelético e óptico
sendo os mais valorizados no design do posto de trabalho; os riscos biomecânicos; os riscos ambientais (iluminação, temperatura, ruído); os riscos psicossociais; os desvios posturais; os problemas de coluna; a fadiga visual; as lesões por esforço repetitivo (LER); os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs); os programas de prevenção de acidentes; a comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA); os equipamentos de proteção individual (EPIs); os programas de qualidade de vida no trabalho; o enfoque multidisciplinar da Ergonomia; a gestão da
qualidade; a padronização; a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); as normas regulamentadoras, especificamente a NR17; a cláusula pétrea da proéxis; a linha de abertura da
autoproéxis; o proexograma; o compléxis; a moréxis; a preparação proexológica; o primeiro tempo evolutivo; o segundo tempo evolutivo; a maxiproéxis; o desafio da proéxis; o ato de se levar
tudo de eito; os checkups somáticos periódicos; o ato de azeitar a máquina; a International Ergonomics Association (IEA); a Ergonomia Física; a Ergonomia Cognitiva; a Ergonomia Organizacional; a inteligência evolutiva (IE) em aplicar os conhecimentos ergonômicos pró-compléxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático podendo ser considerada medida ergonômica; a sinalética energética pessoal aplicada no cumprimento da proéxis;
o preparo ressomático na intermissão; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o acoplamento
energético ideal; a desassim fundamental após qualquer tipo de trabalho; a sinergia com o amparador da tenepes; o trabalho afinado com o amparador de função; a ofiex; a alcova energeticamente blindada; o paramicrochip; a minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo trabalho-resultado; o sinergismo conteúdo-forma; o sinergismo corpo-máquina–escritório-máquina–casa-máquina; o sinergismo usabilidade-funcionalidade; o sinergismo evolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo qualificação da intencionalidade–acertos evolutivos; o sinergismo
macrossoma maceteado–paramicrochip atuante.
Principiologia: o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio
fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da utilidade; o princípio da usabilidade;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal da priorização evolutiva; o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo o aproveitamento evolutivo máximo do tempo intrafísico.
Teoriologia: o estudo dos tempos e movimentos na teoria de Taylor; a teoria do macrossoma; a teoria dos 5 S (senso de utilização, ordenação, limpeza, saúde e higiene e autodisciplina); a teoria da otimização do tempo.
Tecnologia: a técnica da exaustividade empregada na produtividade com qualidade; as
técnicas de alongamento muscular; as técnicas de reeducação postural; a técnica do detalhismo
aplicada no posto de trabalho; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da invéxis; a técnica
da tenepes aplicada com máxima eficiência.
Voluntariologia: a teática da inteligência evolutiva (IE) no voluntariado conscienciológico; o voluntariado na Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); o voluntariado no Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
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conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Intrafisicologia;
o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito produtivo da organização do trabalho; o efeito saudável da adaptação ergonômica do ambiente; o efeito do holopensene do ambiente de trabalho; o efeito da voliciolina aplicada com discernimento no cumprimento da proéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses profiláticas geradas na identificação de riscos e falhas; as neossinapses necessárias aos novos hábitos; as neossinapses produzidas a partir dos
ajustes ergonômicos; as neossinapses necessárias à autoconscientização corporal.
Ciclologia: os ciclos etários humanos nas priorizações proexológicas; o ciclo circadiano no melhor desempenho laboral; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo organização
extraconsciencial–organização intraconsciencial–autodesassédio.
Enumerologia: a autorganização; a adequação; a adaptação; a otimização; a harmonização; a ambientação; a ortopensenização; a realização.
Binomiologia: o binômio funcionalidade-qualidade; o binômio objeto ajustado–acessório funcionante; o binômio lupa-luminária; o binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio conforto-produtividade; o binômio interatividade-ajustabilidade; o binômio autopesquisa-recin; o binômio senso de orientação existencial–tempo proexogênico; o binômio intermissão–vida
humana.
Interaciologia: a interação trabalho-repouso; a interação desconforto-dor-lesão; a interação homem-computador; a interação cadeira-mesa-monitor-teclado-mouse; a interação otimização dos meios–qualificação dos fins; a interação Antropometria-Biomecânica; a interação estação de trabalho–parestação de trabalho.
Crescendologia: o crescendo imobilidade postural–lesão musculoesquelética; o crescendo indisposição-fadiga-burnout; o crescendo organização–sistematização–realização otimizada; o crescendo autorganização intrafísica–ortopensenidade; o crescendo Ergonomia Proexológica–completismo diário–completismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio fadiga–erro–queda do desempenho; o trinômio conforto–eficiência–qualidade nos resultados; o trinômio eficácia-eficiência-efetividade; o trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio apoio de punho no teclado–apoio de punho no mouse–
–apoio para os pés–porta documentos; o polinômio dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–ortopensenização; o polinômio turno intelectual–trabalho antelucano–técnica da sesta–rotina redonda.
Antagonismologia: o antagonismo funcional / disfuncional; o antagonismo trabalho fino de exatidão e precisão / trabalho manual de força; o antagonismo ansiedade / baixa percepção ergonômica; o antagonismo gestação humana / gestação consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo das pausas no trabalho gerarem maior produtividade.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; as políticas de saúde pública do trabalhador.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço aplicada à proéxis;
a lei da educação evolutiva permanente; as leis racionais da Proexologia.
Filiologia: a proexofilia; a tecnofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a laborofilia; a adaptaciofilia; a autognosiofilia.
Fobiologia: o combate à ergofobia; a evitação da recexofobia; a superação da disciplinofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da despriorização existencial;
a síndrome de burnout; a síndrome do túnel do carpo; a síndrome cervicobraquial; a síndrome de
overuse; a síndrome da visão de computador (SVC).
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Holotecologia: a ergonomoteca; a metodoteca; a experimentoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a invexoteca; a segurançoteca; a laboroteca; a fisiologoteca; a medicinoteca; a mecanoteca; a qualitoteca.
Interdisciplinologia: a Ergonomia Proexológica; a Proexologia; a Parergonomia; a Autopriorologia; a Economia; a Antropometria; a Cinesiologia; a Biomecânica; a Engenharia; a Arquitetura; a Fisiologia; a Psicologia; a Tecnologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o pré-serenão vulgar; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ergonomista; o sistemata; o amparador intrafísico; o amparador de
função; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; 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 pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação; o médico italiano Bernardino Ramazzini (1633–1714).
Femininologia: a ergonomista; a sistemata; a amparadora intrafísica; a amparadora de
função; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora
de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens utilis; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens laboriosus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: Ergonomia Proexológica Básica = a otimização somática e ambiental
objetivando o compléxis; Ergonomia Proexológica Avançada = a otimização somática, ambiental, cognitiva e organizacional objetivando o compléxis.
Culturologia: a cultura da Autoproexologia; a cultura da eficiência; a cultura da funcionalidade no emprego da tecnologia; a cultura da Profilaxia; a cultura do planejamento; a cultura organizacional; a cultura da Experimentologia; a cultura do calculismo cosmoético; a cultura da Higiene Consciencial.
Tipologia. No âmbito da Proexologia, a Ciência Ergonomia se estrutura em 3 amplos
domínios: Física; Cognitiva e Organizacional.
A. Física. A Ergonomia Física, organizada em Somática e Ambiental, busca adequar as
exigências do trabalho aos limites e capacidades do corpo humano através de projetos com interfaces apropriadas para a qualificação do relacionamento físico homem-máquina.
Física Somática. A Ergonomia Física Somática abrange a Fisiologia, movimentos, repetição, força, postura, entre outros atributos relacionados ao corpo humano. Eis, por exemplo, na
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ordem alfabética, 8 condições do soma, a serem observadas pela conscin interessada visando
a própria segurança e saúde consciencial:
1. Coluna: o respeito às curvaturas fisiológicas da coluna vertebral (lordoses e cifoses)
na postura sentada; o apoio de coluna quando necessário.
2. Exercícios: a prática de atividade física atendendo às necessidades pessoais; a realização de pausa ativa com exercícios compensatórios tais como alongamentos.
3. Pés: o apoio correto proporcionando boa circulação sanguínea e bem-estar.
4. Postura: a evitação da posição estática prolongada.
5. Punho: a posição neutra, sem flexão nem extensão do punho na atividade de digitação.
6. Respiração: a mais abdominal possível, utilizando toda a amplitude do diafragma.
7. Sono: a carga horária pessoal satisfatória de sono; a aplicação regular da técnica da
sesta.
8. Visão: a quantidade de luz suficiente no ambiente; os exercícios de relaxamento da
visão, a exemplo de olhar determinado objeto a 6 metros de distância.
Física Ambiental. A Ergonomia Física Ambiental se dedica ao estudo do espaço laboral.
O posto de trabalho desenvolvido adequadamente possibilita maior desempenho e produtividade
além de prevenir lesões. Eis, por exemplo, 11 categorias de objetos e condições ergonômicas, dispostas na ordem alfabética, a serem observadas visando a integração harmônica física e ambiental:
01. Acessórios: o supedâneo; o apoio para punhos no teclado e mouse; o suporte para
documentos; a luminária extra.
02. Cadeira: o assento de altura ajustável, com revestimento absorvente e angulação da
borda anterior; a profundidade, altura e inclinação do apoio lombar regulável; o apoio de braços
com altura regulável; os rodízios para deslizamento.
03. Escritório: os armários estruturados permitindo banco de dados organizado com arquivos separados por assunto.
04. Iluminação: a adequação para cada tipo de atividade; o ambiente de biblioteca exigindo no mínimo 300 lux, sendo o ideal 500 lux (NBR 5.413); a iluminação sendo projetada
e instalada de modo a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.
05. Mesa: a cor clara; a superfície fosca e rugosa; a altura regulável; o bordo arredondado; a profundidade adequada; o espaço permitindo boa movimentação dos membros inferiores.
06. Monitor: o controle de luminosidade; a distância aproximada de 50cm do usuário
com a borda superior à altura dos olhos; o posicionamento perpendicular às janelas do escritório.
07. Residência proexogênica: a moradia funcional e especializada predispondo e dinamizando a consecução da programação existencial da conscin lúcida; a eliminação dos bagulhos
energéticos.
08. Ruído: o conforto acústico estando na faixa de 30 a 45 decibéis (NBR 10.152) para
trabalhos exigindo concentração mental.
09. Temperatura: a faixa ideal entre 20ºC e 23ºC; a utilização de condicionador de ar;
a sensação térmica dependendo além da temperatura, da velocidade e umidade do ar.
10. Umidade do ar: o ideal de 60%, não devendo ser inferior a 40%.
11. Velocidade do ar: a velocidade recomendada não ultrapassando a 0,75 m/s.
B. Cognitiva. A Ergonomia Cognitiva, também chamada de Engenharia Psicológica,
pesquisa a relação entre conhecimento e trabalho, abrangendo o modo pelo qual os processos cognitivos, tais como atenção, percepção, raciocínio e tomada de decisão, se articulam, face às situações de resolução de problemas e interação com sistemas de trabalho. Eis, por exemplo, 5 características cognitivas, incluindo teáticas conscienciológicas pertinentes, dispostas em ordem alfabética, a serem consideradas pela conscin lúcida, objetivando a manutenção do continuísmo consciencial, base do compléxis:
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1. Autoconhecimento: a Conscienciometria e a Consciencioterapia nas reciclagens intraconscienciais necessárias ao cumprimento da proéxis; os trafores enquanto ferramentas evolutivas; os trafais a serem conquistados; os trafares sendo superados.
2. Concentração: a carga mental de trabalho adequada; a evitação do estresse e fadiga;
o equilíbrio necessário na tomada de decisão; a imperturbabilidade no trabalho interassistencial
do esclarecimento.
3. Interpretação: o processamento correto das informações; a leitura entre linhas;
a identificação dos autopensenes; a reeducação autopensênica; a retilinearidade autopensênica;
a ortopensenidade.
4. Memória: o treinamento proporcionando profilaxia de erros e maior produtividade;
o armazenamento e acesso mnemônico eficiente; a recuperação de cons; a aplicação da holomemória facilitando o cumprimento da programação existencial.
5. Percepção: as sutilezas das percepções e parapercepções apontando o caminho a seguir; a atenção dividida necessária às atividades parapsíquicas; as sinaléticas energéticas identificadas e funcionais.
C. Organizacional. A Ergonomia Organizacional, também conhecida como Macroergonomia, refere-se à otimização conjunta dos sistemas sociotécnicos, com foco no equilíbrio entre
pessoas, tecnologia e organização. Eis, por exemplo, 5 atributos ou condições, incluindo teáticas
consciencológicas pertinentes, na ordem alfabética, a serem observadas visando a organização do
trabalho proexológico:
1. Autonomia: a gestão participativa; a autonomia na organização do prioritário; as priorizações cronêmicas; a pripri; a aplicação do Manual de Prioridades Pessoais (MPP) com discernimento no cumprimento da proéxis.
2. Equipe: o trabalho em equipe; a organização das tarefas no voluntariado; a aplicação
do código grupal de Cosmoética (CGC) em todas as atividades; a realização da maxiproéxis.
3. Rotina: o ato de exteriorizar energia no ambiente de trabalho antes de iniciar qualquer atividade, a fim de higienizar o holopensene local favorecendo campo propício para auxílio
de amparadores; os 20 EVs por dia, dinamizando o desenvolvimento da proéxis dia a dia.
4. Satisfação: a aplicação máxima dos aportes existenciais; a motivação e satisfação no
desenvolvimento da proéxis.
5. Turno: o turno intelectual com a divisão de horários priorizando a produção mentalsomática; o período da madrugada, ou antelucano, predisponente às inspirações parapsíquicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Ergonomia Proexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autoprofilaxia proexológica: Autoproexogramologia; Homeostático.
05. Divisão do trabalho: Experimentologia; Neutro.
06. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Holofisiologia: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
09. Linha de montagem: Experimentologia; Neutro.
10. Megapreparação: Autopriorologia; Neutro.
11. Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
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14. Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
15. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.

A ERGONOMIA PROEXOLÓGICA POSSIBILITA AO INTERMISSIVISTA LÚCIDO, INVERSOR OU RECICLANTE,
ACESSO A CONJUNTO DE PRIORIZAÇÕES FUNCIONAIS
CAPAZES DE OTIMIZAR O COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Considerando a importância da atual vida intrafísica, vale o esforço da
aplicação da Ergonomia Proexológica? Qual nível de adequação ergonômica, básica ou avançada,
você, leitor ou leitora, já vivencia hoje?
Bibliografia Específica:
1. Barbosa, Luís Guilherme; Fisioterapia Preventiva nos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORTs: A Fisioterapia do Trabalho Aplicada; pref. Marco Antonio Guimarães da Silva; 144 p.; 5 caps.; 35
fotos; 10 ilus.; 3 tabs.; 84 refs.; alf.; 26 x 20 cm; br.; Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 6 a 40, 49, 51
e 64 a 88.
2. Bellusci, Silvia Meirelles; Doenças Profissionais ou do Trabalho; revisoras Edna Viana; & Luiza Elena
Luchini; 148 p.; 14 caps.; 3 esquemas; 2 gráfs.; 6 quadros; 15 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 16 cm; br.; 9 a Ed.; Senac; São Paulo, SP; 2007; páginas 14 a 16.
3. Dul, Jan; & Weerdmeester, Bernard; Ergonomia Prática (Ergonomics for Beginners); pref. Nigel Corlett;
trad. Itiro Iida; 138 p.; 7 caps.; 67 ilus.; 10 tabs.; 9 websites; 64 refs.; alf.; 24 x 17 cm; br.; 2a Ed. rev. e aum.; Edgard Blücher; São Paulo, SP; 2004; páginas 5 a 7, 10, 15, 53 e 81.
4. Pressi, Ana Maria S.; & Candotti, Cláudia Tarragô; Ginástica Laboral; pref. Áderson Loureiro; revisores
Rui Bender; & Tânia Candotti; 130 p.; 5 caps.; 165 ilus.; 1 questionário; 59 refs.; 18 x 13 cm; br.; Unisinos; São Leopoldo, RS; 2005; páginas 1 a 130.
5. Rio, Rodrigo Pires do; & Pires, Licínia; Ergonomia: Fundamentos da Prática Ergonômica; pref. Mario
Cesar Vidal; 226 p.; 6 caps.; 6 diagramas; 76 ilus.; 112 refs.; 23 x 16 cm; br.; 3 a Ed.; LTr; São Paulo, SP; 2001; páginas
168 e 209.
6. Vieira, Waldo; 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 Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 20.
7. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; página 172.
Webgrafia Específica:
1. American Optometric Association; Computer Vision Syndrome; Artigo; 6 enus.; 1 foto; 1 ilus.; 1 vídeo;
disponível em: <http://www.aoa.org/x5253.xml>; acesso em: 18.07.12.
2. Percília, Eliene; Síndrome da Visão do Computador; Artigo; Equipe Brasil Escola; 1 enu.; 1 ilus.; disponível em: <http://www.brasilescola.com/saude/sindrome-visao-computador.htm>; acesso em: 18.07.12.
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ERÍSTICA
(ARGUMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A erística é a argumentação técnica, expressiva, lógica, eloquente, convincente, engenhosa e acurada, contudo anticosmoética, ilegítima, manipuladora, ardilosa, especiosa,
falaciosa e deliberadamente enganosa, usada pelo orador unicamente para vencer debates e discussões, sem preocupação com o esclarecimento, o fato ou a verdade no discurso.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo erística deriva do idioma Francês, éristique, “relativo à controvérsia; filosofia da escola de Mégara”, e este do idioma Grego, eristiké, “Arte da controvérsia, da argumentação sutil”, de eristikós, “afeiçoado a contendas; contencioso; controverso; briguento”.
Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 01. Argumentação sofismada; estratagema argumentativo. 02. Argumentação especiosa. 03. Dialogismo amoral. 04. Artimanha verbal; competição dialógica. 05.
Arsenal de falácias. 06. Argumentação controversista. 07. Elóquio inconformista. 08. Retórica
anticosmoética. 09. Discurso antievolutivo. 10. Assédio mentalsomático; heterossujeição intelectual.
Neologia. As duas expressões compostas erística miniassediadora e erística megassediadora são neologismos técnicos da Argumentologia.
Antonimologia: 01. Argumentação ilógica; ilogismo. 02. Comunicação interassistencial. 03. Discurso esclarecedor; tares. 04. Discordância pacífica. 05. Raciocínio apodítico.
06. Elóquio conformista. 07. Retórica esclarecedora. 08. Desassédio mentalsomático; heteracolhimento intelectual. 09. Dialética. 10. Maiêutica.
Estrangeirismologia: o modus argumentandi; o casus belli verbal; a ego trip; o lobby
anticosmoético; a brainwashing; a divindade Peithó; o Argumentarium; a prioridade da tares no
Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à tares.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares descritivas da conscin erística: o bom de papo; o bom de bico; o cabeça dura.
Citaciologia: – “A beleza do argumento é que, se argumentar corretamente, voc nunca
est errado” (Naylor, personagem do filme Obrigado por Fumar).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal contencioso; os acriticopensenes; a acriticopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenização carregada no sen.
Fatologia: a erística; a sofística; a retórica; a oratória; a escola megárica; a Ágora; a Bulé; a Eclésia; o Helieu; o Conselho dos 500; o debatódromo; o silogismo; o paralogismo; o caráter
cotidiano despercebido da erística; a indiferença à razão; a opinião sustentada em fundamentos
irracionais; o antiesclarecimento; o assédio técnico; a esgrima intelectual; a priorização da vitória
na argumentação; a autogratificação patológica através do triunfo; a heterocrítica anticosmoética
como ferramenta de ataque; os truques linguísticos; a expressão vazia; o autengano; a defesa lúcida do errado devido ao orgulho em assumir o deslize; a compensação da autoinsegurança através
de argumentos de poder; as pressuposições implícitas despercebidas; o raciocínio falacioso; o argumento discretamente falacioso; o fato de os interlocutores apaixonados pela ideia em debate
poderem resvalar para a erística, de modo lúcido ou não; o apego às ideologias; os dogmas religiosos; a transformação da briga verbal em guerra armamentista; as discussões nas reuniões de tra-
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balho; os debates políticos televisionados; a tese de defesa anticosmoética; o refinamento formal
artificial; a logomaquia; a satisfação malévola.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a premência da autoconscientização multidimensional (AM) quanto à defesa do prioritário; o menosprezo das implicações multidimensionais dos atos pessoais; as inspirações de assediadores nos discursos do erístico; o assédio mentalsomático do locutor sobre o ouvinte; a dominância do subcérebro abdominal
sobre o paracérebro; a predominância psicossomática na manifestação pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a necessidade do sinergismo Pesquisologia-Argumentologia-Debatologia; a importância do sinergismo abertismo consciencial–Debatologia.
Principiologia: os princípios anticosmoéticos em geral; os princípios patológicos da argumentação irracional; a premência do princípio da descrença ao ouvinte; o princípio anticosmoético de os fins justificarem os meios; o princípio ilegítimo de se o outro está errado, você está
certo; os princípios pessoais escolhidos para regrarem a vida social; a necessidade do princípio
de não pensar mal dos outros; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado às apologias
anticosmoéticas; o resguardo do debatedor utilizando o princípio do contra os fatos não há argumentos.
Codigologia: a insuficiência do código pessoal de Cosmoética (CPC), quando existente;
o desrespeito ao código grupal de Cosmoética (CGC); o álibi favorecido pelos códigos de Ética
profissionais.
Teoriologia: a teoria da argumentação; a teoria da lógica.
Tecnologia: as técnicas de manipulação em geral; as técnicas retóricas usadas anticosmoeticamente; as técnicas de oratória.
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia participantes do Conselho dos 500;
os voluntários dos conselhos científicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico diuturno da convivência
na Cognópolis.
Colegiologia: os debates nos Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da
Criticologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia;
o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Holofilosofia.
Efeitologia: o efeito das heterocríticas construtivas na nulificação dos argumentos anticosmoéticos; o efeito da baixa de lucidez na criticidade pessoal; os efeitos multiexistenciais da
tese defendida nesta vida; o efeito do boca a boca na multiplicação das ideias anticosmoéticas;
o efeito da derrota na autestima do interlocutor; os efeitos esclarecedores das argumentações
lógicas-racionais-fatuísticas; os efeitos autesclarecedores da lógica dos fatos.
Neossinapsologia: as neossinapses libertadoras das cunhas mentais multisseculares.
Ciclologia: os ciclos de debate em geral; o ciclo emocionalidade-racionalidade.
Enumerologia: o convencimento; a persuasão; a dissuasão; a influenciação; a indução;
a inculcação; a coação. A argumentação lógica, porém ilícita; a argumentação racional, porém
amoral; a argumentação convincente, porém coerciva; a argumentação eloquente, porém falaciosa; a argumentação expressiva, porém manipuladora; a argumentação acurada, porém enganosa;
a argumentação determinada, porém emulativa. A pseudocriticidade arrogante; a pseudorracionalidade malintencionada; a pseudossofia regressiva; o pseudoabertismo aos debates; a pseudoimparcialidade maiêutica; a pseudologia autoconsciente; a pseudocorreção mascarada pela lógica.
Binomiologia: o binômio premissa-conclusão; a avaliação do argumento pelo binômio
intenção-ação; a despriorização do binômio argumentação-esclarecimento; o convívio baseado
no binômio vítima-algoz; a ausência do binômio admiração-discordância.
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Interaciologia: a interação irreflexão-irracionalidade; a interação histriônica comunicação verbal–comunicação não verbal fortalecendo o convencimento; a interação racional criticidade-logicidade.
Crescendologia: a ausência do crescendo cosmoético autocrítica-heterocrítica; o crescendo patológico debate-embate-vitória-poder; o crescendo Helenismo-Conscienciologia.
Trinomiologia: a necessidade do trinômio racionalidade-lógica-discernimento; o abuso
do trinômio Contradiciologia-Refutaciologia-Confutaciologia; o trinômio contestação-réplica-tréplica; o trinômio debate-refutação-argumentação; o trinômio Oratória-Retórica-Eloquência;
o trinômio esteticidade-logicidade-convencimento; o desenvolvimento da criticidade através do
trinômio leitura-escrita-debate.
Antagonismologia: o antagonismo Falaciologia / Verponologia; o antagonismo debate
/ embate; o antagonismo vitória / êxito evolutivo; o antagonismo discordância / oposição; o antagonismo lógica / razão; o antagonismo esclarecimento / constrangimento; o antagonismo automotivação racional / automotivação emocional; o antagonismo autenticidade / falsidade.
Paradoxologia: o paradoxo da obtusidade da inteligência evolutivamente ectópica;
o paradoxo do diálogo sem escuta; o paradoxo da esperteza.
Politicologia: a democracia; a discernimentocracia; a criticocracia; a sofocracia; a cognocracia; a interassistenciocracia; a exemplocracia; as políticas educacionais para o desenvolvimento do pensamento crítico.
Legislogia: a lei da selva aplicada aos debates.
Filiologia: a acriticofilia; a helenofilia anacrônica; a argumentofilia; a logicofilia; a debatofilia; a confrontofilia; a raciocinofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a fobia da verdade.
Sindromologia: a síndrome da verborragia; a síndrome do histrionismo; a síndrome do
desperdício intelectual; a síndrome da esperteza baratrosférica.
Maniologia: a sofomania; a sofismomania; a falaciomania; a logomania; a doxomania;
a mania da contestação; a mania da discussão; a mania da competição.
Mitologia: o argumento baseado nos mitos em geral; o mito do argumento falacioso irrefutável.
Holotecologia: a argumentoteca; a controversioteca; a logicoteca; a raciocinoteca; a filosofoteca; a criticoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a conflitoteca; a patopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Argumentologia; a Falaciologia; a Retórica; a Comunicologia;
a Debatologia; a Refutaciologia; a Parapoliticologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Parapedagogiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a classe intelectual; a consciência assediadora; a companhia problemática;
a consciência acrítica; a conscin obnubilada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o argumentador; o debatedor; o sofista; o erístico; o lobista; o orador;
o filósofo; o político; o cientista; o intelectual acrítico; o docente, o megassediador; o sedutor holochacral.
Femininologia: a argumentadora; a debatedora; a sofista; a erística; a lobista; a oradora;
a filósofa; a política; a cientista; a intelectual acrítica; a docente, a megassediadora; a sedutora holochacral.
Hominologia: o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens communicator; o Homo
sapiens intellectualis; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens subcerebralis.

Enciclopédia da Conscienciologia

9867

V. Argumentologia
Exemplologia: erística miniassediadora = a confrontação verbal emulativa entre amigos; erística megassediadora = o discurso dos lobistas de armas e drogas, lícitas ou ilícitas.
Culturologia: a cultura da Argumentologia; a cultura da Heterassediologia; a argumentação anticosmoética sustentando a indústria cultural; a necessidade da cultura da Paz.
Ressalva. A argumentação sofismada (enganosa) é legado de grupos específicos de sofistas, a exemplo dos erísticos.
Semântica. Pela Historiologia, a sofística foi fenômeno cultural, notadamente filosófico,
caracterizado pelo preparo do homem à vida política, oferecido pelos sofistas.
Terapeuticologia: o egocídio; a autabnegação do orgulho; a pacificação íntima; a autocriticofilia; as concessões interconscienciais; a interassistenciofilia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a erística, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
02. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Autoconsciencialidade ascendente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
06. Debate: Debatologia; Neutro.
07. Defesa da verpon: Autopriorologia; Homeostático.
08. Eficácia explicativa: Argumentologia; Neutro.
09. Falaciologia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Pseudorracionalidade: Autocogniciologia; Nosográfico.
11. Racionalidade completa: Autodiscernimentologia; Neutro.
12. Racionalidade rudimentar: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Sustentação factual: Argumentologia; Homeostático.
15. Tares Expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

A PRÁTICA DA ERÍSTICA PODE DENOTAR A IGNORÂNCIA
QUANTO ÀS POSSESSÕES INTERCONSCIENCIAIS, POR
TORNAR O ERÍSTICO PORTA-VOZ DE MINI E MEGASSEDIADORES, DE ACORDO COM O CONTEÚDO DO DISCURSO.
Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, o nível de Cosmoética e racionalidade da própria argumentação? O discurso pessoal tem lógica? Para qual função?
Filmografia Específica:
1. Obrigado por Fumar. Título Original: Thank you for Smoking. País: EUA. Data: 2005. Duração: 92 min.
Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Jason Reitman. Elenco: Joan Lunden;
Eric Haberman; Aaron Eckhart; Mary Jo Smith; Todd Louiso; Jeff Witzke; J. K. Simmons; Marianne Muellerleile; Cameron Bright; Alex Diaz; Jordan Garrett; Courtney Taylor Burness; Jordan Del Spina; Maria Bello; & David Koechner. Pro-
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dução: David O. Sacks. Desenho de Produção: Steve Saklad. Roteiro: Jason Reitman, baseado em livro de Christopher
Buckley. Fotografia: Jim Whitaker. Música: Rolfe Kent. Figurino: Danny Glicker. Edição: Dana E. Glauberman. Efeitos Especiais: Special Effects Service. Companhia: Room 9 Entertainment, TYFS Productions LLC; & ContentFilm.
Distribuidora: Fox Searchlight Pictures. Sinopse: O porta-voz chefe e lobista Nick Naylor é o vice-presidente da Academia de Estudos do Tabaco. Indivíduo de grande talento em falar e tecer argumentos para defender a indústria do cigarro
nas situações mais difíceis. Os melhores amigos são Polly Bailey, trabalhador no Conselho de Moderação no ramo do álcool, e Bobby Jay Bliss, do ramo de armas do grupo consultivo SAFETY. Frequentemente encontram em determinado bar
e, durante as conversas se autentitulam o Esquadrão MDM (Esquadrão Mercadores da Morte), disputando a indústria causadora de maior número de mortes entre as pessoas. O maior inimigo de Nick é o senador de Vermont, Ortolan Finistirre, defensor no senado do uso de caveira com ossos cruzados nos maços de cigarros. O filho de Nick, Joey Naylor,
vive com a mãe e tem a chance de conhecer o pai em viagem de trabalho. Quando a ambiciosa repórter, Heather Holloway, trai Nick divulgando os segredos revelados na cama, a vida de Nick vira de cabeça para baixo.
Bibliografia Específica:
1. Aristóteles, Organon; Coleção: Os Pensadores; 316 p.; 4 caps.; 21 x 13 cm; enc.; Nova Cultural; São Paulo, SP; 2000; páginas 79 a 89.
2. Idem; Retórica (Téchini Ritorikí); coord. António Pedro Mesquita; int. Manuel Alexandre Júnior; pref.
Manuel Alexandre Júnior; trad. Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto; & Abel do Nascimento Pena; 318
p.; 60 caps.; 90 citações; alf.; ono.; 24 x 15 cm; br.; 2a Ed. rev.; Biblioteca de Autores Clássicos; Lisboa; Portugal; 2005;
páginas 15 a 155.
3. Baillargeon, Normand; Pensamento Crítico: Um Curso Completo de Autodefesa Intelectual (A Short
Course of Intellectual Self-defense); trad. Patrícia Sá; X + 244 p.; 5 caps.; 50 citações; 2 diagramas; 16 enus.; 10 fórmulas;
16 gráfs.; 14 ilus.; 36 painéis; 3 tabs.; 98 notas; 123 refs.; 23 x 16 cm; br.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 33
a 60.
4. Fisher, Alec; A Lógica dos Verdadeiros Argumentos (The Logic of Real Arguments); revisores Desidério
Murcho; Josias Andrade; & Felice Morabito; trad. Rodrigo Castro; XVI + 332 p.; 10 caps.; 3 citações; 4 gráfs.; 1 tab.;
6 notas; 23 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Novo Conceito; São Paulo, SP; 2008; páginas 1 a 42.
5. Popper, Karl; A Lógica da Pesquisa Científica (The Logic of Scientific Discovery); trad. Leonidas Hegenberg; & Octanny Silveira da Mota; 568 p.; 10 caps.; 3 citações; 4 diagramas; 13 enus.; 35 fórmulas; 1 microbiografia;
1 tab.; 401 notas; 23 apênds.; alf.; 19,5 x 13 x 3 cm; br.; 13a imp.; Cultrix; São Paulo, SP; 2007; páginas 84 a 86.
6. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
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ERRATA CONSCIENCIAL
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A errata consciencial é a técnica de a conscin, homem ou mulher, reconhecer, registrar e autorretratar-se perante omissões, enganos e erros pessoais contumazes, intra, inter
ou extraconscienciais, identificáveis no momento evolutivo, promovendo o acerto imediato ou
o autocomprometimento quanto às autocorreções prioritárias, de médio e longo prazo, frente
à Autevoluciologia Lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra errata vem do idioma Latim, errata, “faltas; lista de erros”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Corrigenda consciencial. 2. Checklist autorreparativo. 3. Técnica da
errata consciencial.
Neologia. As 4 expressões compostas errata consciencial, minierrata consciencial, maxierrata consciencial e megaerrata consciencial são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Listagem de acertos. 2. Erraticidade consciencial. 3. Erronia consciencial.
Estrangeirismologia: o Autorreflexarium; o desprendimento do modus operandi ilógico; o know-how teático; o descarte dos impedimenta existenciais; a identificação dos ignes fatui
antievolutivos; o checklist recexológico; as errata sheets do livro da vida; o limae labor autobiográfico; o vislumbre do podium evolutivo; o state of the art proexológico; a busca diuturna do
supra summum existencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoincorruptibilidade.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Autocorrupção, não, autocorreção. Erros também ensinam. O erro dói. Inexiste erro inócuo. Inexiste
erro indispensável. Pesquisemos nossos erros. Corrijamos sempre, já. Evitemos errar novamente.
Busquemos acertar diuturnamente. Acerto é discernimento.
Proverbiologia. Eis provérbio relativo ao tema: – É uma vergonha tropeçar duas vezes
na mesma pedra.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autoimperdoamento cosmoético; o holopensene
pessoal ortopensênico; a autodeterminação ortopensênica; a retilinearidade ortopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a autopensenidade alinhada ao materpensene intermissivo; a autopensenidade despertogênica.
Fatologia: a errata consciencial; o fato de os erros pessoais explicitarem a realidade intraconsciencial; o ato de fazer o rol de erros pessoais de modo despojado e sincero abrindo novas
frentes evolutivas; a importância da autorrevisão diuturna; a relevância do autorreajuste; a necessidade da autorreparação; a intransferibilidade da autorreciclagem; a inexorabilidade da autorrenovação; a inarredabilidade da autorrecomposição; a transcendência da autocorreção; as descobertas recentes de equívocos pessoais passados incorporados diuturnamente; as autorreedições
pessoais revistas, corrigidas, melhoradas e ampliadas a cada neorressoma; as autocorreções enquanto posturas renováveis ad infinitum; as diversas carapuças já descabidas; a emenda (solucionática) podendo ser melhor em relação ao soneto (errático); a correção eficaz de único erro pe-
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queno e sutil podendo evitar múltiplos erros grandiosos; a renovação vivencial oportuna; a lista
de pendências evolutivas; os autotrafares arraigados retroalimentando os erros milenares; a apriorismose inibindo as lições colhidas na intermissão; a tragédia anunciada desfeita; a fatalidade enquanto realidade mais rara em relação a omissões, falhas e erros humanos; a vivência e o reconhecimento dos talentos pessoais em prol da reversão dos trafares; o ato de reconhecer as pendências
pessoais inarredáveis; o autoposicionamento franco consolidando a neoposição destemida; a retificação dos minideslizes indeléveis; o refinamento das automanifestações possíveis; os desconfortos e perigos de errar; a autorrepressão coibindo a autocorreção; o medo de repetir os erros do
passado inibindo os neoacertos oportunos; o rigor oportuno dos protocolos pessoais; os insights
autopesquisísticos derrubando crenças pessoais e apontando erros autocognitivos enquanto alavanca evolutiva; a conquista de novos horizontes ortopensênicos; os deleites e dividendos de errar; as verdades relativas de ponta conscienciológicas ao modo de salvaguardas de erros dos intermissivistas; a função do intermissivista; as revisões e reedições oportunas da errata consciencial
do intermissivista empenhado na qualiquantificação do completismo existencial; a ortótes enquanto meta existencial; a Recinologia Lúcida; a priorização dos acertos reduzindo os erros pessoais; a inexorabilidade da errata consciencial diante da premência da desperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático enquanto detonador da ortopensenidade pró-errata consciencial; a solução parapsíquica; a superação das omissões
energossomáticas dificultando a interação paracerebral com o amparo de função; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal qualificando e intensificando os acertos pessoais; o paradedo
do amparador extrafísico prevenindo omissões, enganos e erros do amparando; a tenepes funcionando qual paracâmara de insights autocríticos; a valorização do amparo extrafísico pessoal; a hipótese da paraerrata consciencial pautando o planejamento existencial do intermissivista; a hipótese da paraerrata pós-dessomática da consciex lúcida pautando o planejamento intermissivo;
a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a autorresponsabilidade multidimensional perante
a condição de intermissivista lúcido quanto à Era das Reurbexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo errata consciencial–reconciliações grupocármicas; o sinergismo autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Principiologia: o princípio da ação-reação; o princípio da restauração evolutiva;
o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio da autocorreção imediata após a constatação
do erro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fortalecendo a errata consciencial;
o código grupal de Cosmoética (CGC) ratificando as erratas conscienciais coletivas.
Teoriologia: a teoria dos Serenões.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a aplicação da técnica da invéxis inibindo erros seculares; a aplicação da técnica da recéxis
inibindo erros milenares.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico enquanto celeiro de atividades reciclogênicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito halo dos acertos pessoais; o efeito dominó do autoposicionamento
da autocorreção; o efeito da linearidade ortopensênica; o efeito da autorganização crescente.
Neossinapsologia: os ortopensenes fomentando as neossinapses.
Ciclologia: o ciclo escorregadela-levantadura; o ciclo erro-ostracismo-soerguimento;
o ciclo reparatório.
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Binomiologia: o binômio erradicabilidade-inevitabilidade; o binômio consertos-acertos; o binômio caprichos pessoais–erros coletivos; o binômio culpa-autassédio; o binômio erromal; o binômio erro-humor; o binômio Cosmoética-verdade.
Interaciologia: a interação neoverpon-neoacerto; a interação Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP)–Errologia Pessoal; a interação faixa conscienciológica–errata consciencial; a interação
Paradireito-Paradever.
Crescendologia: o crescendo miniomissão-megaerro; o crescendo miniacerto pontual–
–megaacerto atacadista; o crescendo amoralidade–imoralidade–Ética Humana–Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio engano-omissão-erro; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio vontade-intenção-resolução; o trinômio diagnóstico-terapêutica-autocura; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio autocorreção-heterocorreção-omnicorreção;
o trinômio ortopensênico parar-refletir-atuar.
Polinomiologia: o polinômio pensar bem–querer bem–agir bem–viver bem; o polinômio
reconhecimento da falibilidade–averiguação dos erros pessoais–descoberta dos motivos–autocorreção planejada.
Antagonismologia: o antagonismo erro / acerto; o antagonismo descensão / soerguimento; o antagonismo atenuantes / agravantes; o antagonismo conscin / consciex; o antagonismo
costumes / leis; o antagonismo ser / estar; o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária.
Paradoxologia: o paradoxo do pseudoerro.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia; a democracia possibilitando o exercício do livre arbítrio evolutivo.
Legislogia: a lei do maior esforço em não repetir os erros seculares; as paraleis cósmicas inspirando a assunção dos paradeveres reciclogênicos.
Filiologia: a neofilia; a ortofilia; a autocriticofilia; a conviviofilia; a raciocinofilia; a autocognofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a autofobia impedindo a assunção e correção dos erros pessoais.
Sindromologia: a evitação à síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome do justiceiro; a autoprecaução quanto à síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a inibição da mania de empurrar com a barriga.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a consciencioteca; a proexoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Acertologia; a Errologia; a Autocriticologia;
a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Experimentologia; a Recexologia; a Autorganizaciologia; a Autodisciplinologia; a Homeostaticologia; a Ortopensenologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu; a consbel; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin errática; a conscin leniente.
Masculinologia: o intermissivista inadaptado; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólo-
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go; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o completista existencial; o líder interassistencial.
Femininologia: a intermissivista inadaptada; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a completista existencial; a líder interassistencial.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens
erraticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens volens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minierrata consciencial = o checklist autorreparativo de omissões pessoais ocorridas no dia; maxierrata consciencial = o checklist autorreparativo de enganos pessoais cometidos ao longo da atual existência; megaerrata consciencial = o checklist de retroerros pessoais,
recorrentes e multisseculares, a serem erradicados.
Culturologia: a cultura da Acertologia; a cultura da Recexologia; a cultura da Harmoniologia; a cultura da retilinearidade pensênica; a cultura da Autorganizaciologia; a cultura da
Ortopensenologia; a cultura da Autoimperdoamentologia.
Caracterologia. Conforme a Pesquisologia, a errata consciencial pode ser apreendida,
pelo menos, sob 3 eixos, listados na ordem alfabética:
1. Extraconsciencialidade: relativa aos erros fora da consciência (Errologia Extraconsciencial).
2. Interconsciencialidade: relativa aos erros entre consciências, intra e / ou extrafísicas
(Errologia Interconsciencial).
3. Intraconsciencialidade: relativa aos erros interiores à consciência (Errologia Intraconsciencial).
Autodiscernimento. Segundo a Cosmoeticologia, a conscin lúcida ao apoderar-se das
próprias capacidades reciclogênicas pode candidatar-se ao compléxis pleno e aos neodesafios
existenciais, a partir do autodiscernimento quanto à Errologia Pessoal, chancelando os posicionamentos cosmoéticos autoimperdoadores.
Taxologia. Mediante a Errologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 40 tipos de erros a serem considerados para o emprego da errata consciencial:
01. Erro autassediador: a culpa; o remorso; o remordimento.
02. Erro autopensênico: os patopensenes; os nosopensenes; os batopensenes ociosos.
03. Erro autoral: a gafe; a omissão deficitária; a abordagem tacanha.
04. Erro calculado: a intencionalidade errática; o plano anticosmoético.
05. Erro científico: a teoria falha; a fraude científica; a pseudodescoberta.
06. Erro crasso: a obviedade; a grosseria; a erronia tosca.
07. Erro criminoso: o aberratio delicti; o aberratio ictus.
08. Erro cronêmico: o anacronismo; o procronismo; o paracronismo.
09. Erro crônico: a reincidência; a relapsia; a contumácia.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Erro desprezível: o erro leve; o erro desculpável; a venialidade.
Erro digno: a imaturidade; a ingenuidade; a intenção de acertar.
Erro egocármico: o autengano personalizado; a autoomissão pessoal.
Erro emocional: a exacerbação; o surto; a reação exagerada.
Erro energossômico: a exteriorização de energias tóxicas; a leniência energética.
Erro gráfico: a gralha; a anortografia; a cacografia; o paragrama; o solecismo.
Erro grupocármico: a decisão errática coletiva; a irresponsabilidade grupal.
Erro ideativo: a tese equivocada; a gafe intelectual; a ignorância declarada.
Erro ignóbil: a indignidade; a hediondeza; a amoralidade.
Erro ignorado: o desconhecimento; a inexperiência; a jejunice.
Erro indefensável: a injustificabilidade; a corruptibilidade.
Erro indelével: a mácula; a nódoa; a marca.
Erro industrial: a negligência corporativa; o design equivocado; o recall.
Erro inescondível: a autexposição pública; a opinião precipitada.
Erro inesperado: a imprudência; o acidente; o revés.
Erro inesquecível: a recorrência; a memória; a holomemória.
Erro irremediável: a fatalidade; a inevitabilidade.
Erro judiciário: o antidiscernimento; a apriorismose; a impunidade.
Erro lógico: o ilogismo; o raciocínio falho.
Erro médico: a desassistência somática; a irreparabilidade somática; a iatrogenia.
Erro mentalsomático: o fiasco ideativo; a pseudodescoberta.
Erro negligenciado: a leniência; a negligência; a imprudência.
Erro parapsíquico: o engano parapsíquico; a incipiência paraperceptiva.
Erro político: o mau uso do poder; o abuso do poder; a politicalha.
Erro recalcitrante: a teimosia; o fechadismo; a neofobia.
Erro social: as ilegalidades preconceituosas; a escravidão humana.
Erro somático: a gula; o alimento autointoxicante; o sedentarismo.
Erro sutil: a claudicação; a cinca.
Erro tecnológico: o bug; o tilte.
Erro verbal: o tropeção gramatical; a silabada; a barbarolexia; o lapsus linguae.
Erro volitivo: a acrasia; a vontade débil; a ectopia volitiva.

Contrapontos. Conforme a Analiticologia, a errata consciencial pode ser qualificada
a partir da análise minuciosa de variáveis, condições, efeitos ou impactos envolvendo os erros
e acertos pessoais, a exemplo dos 40 contrapontos técnicos, listados na ordem alfabética:
01. Acidentalidade dos erros / peremptoriedade dos acertos.
02. Adversidade do erros / conformidade dos acertos.
03. Amorabilidade dos erros / cosmoeticidade dos acertos.
04. Animalidade dos erros / civilidade dos acertos.
05. Animosidade dos erros / tranquilidade dos acertos.
06. Automaticidade dos erros / acuidade dos acertos.
07. Belicosidade dos erros / pacificidade dos acertos.
08. Casualidade dos erros / cerebralidade dos acertos.
09. Cerceabilidade dos erros / liberalidade dos acertos.
10. Coercibilidade dos erros / expansibilidade dos acertos.
11. Colateralidade dos erros / centralidade dos acertos.
12. Competitividade dos erros / aglutinabilidade dos acertos.
13. Compulsividade dos erros / impassibilidade dos acertos.
14. Conflituosidade dos erros / imperturbabilidade dos acertos.
15. Corrigibilidade dos erros / perfectibilidade dos acertos.
16. Corrosibilidade dos erros / contagiosidade dos acertos.
17. Criminalidade dos erros / decorosidade dos acertos.
18. Denegribilidade dos erros / visibilidade dos acertos.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Descaridade dos erros / megafraternidade dos acertos.
Destrutibilidade dos erros / construtividade dos acertos.
Durabilidade dos erros / perenidade dos acertos.
Emotividade dos erros / racionalidade dos acertos.
Espetaculosidade dos erros / serenidade dos acertos.
Inoficiosidade dos erros / oficialidade dos acertos.
Intencionalidade dos erros / volicionalidade dos acertos.
Mensurabilidade dos erros / incomensurabilidade dos acertos.
Nocividade dos erros / reparabilidade dos acertos.
Numerosidade dos erros / singularidade dos acertos.
Odiosidade dos erros / perdoabilidade dos acertos.
Periculosidade dos erros / inocuidade dos acertos.
Periodicidade dos erros / continuidade dos acertos.
Perversidade dos erros / afabilidade dos acertos.
Prejudicabilidade dos erros / assistencialidade dos acertos.
Previsibilidade dos erros / alcançabilidade dos acertos.
Primariedade dos erros / profissionalidade dos acertos.
Reversibilidade dos erros / transcendentalidade dos acertos.
Temporalidade dos erros / sustentabilidade dos acertos.
Territorialidade dos erros / universalidade dos acertos.
Tragicidade dos erros / magnanimidade dos acertos.
Venenosidade dos erros / benignidade dos acertos.

Autorganização. Conforme a Autevoluciologia, o errante repetente permanece errático
frente à autoproéxis e erradio perante a evolução. Vale à conscin interessada autorganizar-se, criando lucidamente as próprias oportunidades diuturnas para as correções pessoais e grupais, no
aqui-agora multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a errata consciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
02. Ciclo reparatório: Autorrecexologia; Homeostático.
03. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
05. Defeito desfeito: Autorrecexologia; Homeostático.
06. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
07. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
08. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
09. Erro sutil: Errologia; Nosográfico.
10. Minifalha: Parapatologia; Nosográfico.
11. Pesquisa do erro: Autopesquisologia; Homeostático.
12. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
13. Retificação: Recexologia; Homeostático.
14. Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.
15. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
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A ERRATA CONSCIENCIAL É A INICIATIVA COSMOÉTICA
PROPÍCIA AO INTERMISSIVISTA EMPENHADO NA ACELERAÇÃO EVOLUTIVA, PAUTADA NA RETILINEARIDADE AUTOPENSÊNICA DIUTURNA, DISCIPLINADA E INABALÁVEL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca identificar e corrigir as omissões, enganos
e erros pessoais contumazes, a partir da aplicação da errata consciencial? Em escala de 1 a 5, qual
o nível de autoincorruptibilidade alcançado?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 177.

D. D.
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ERRO CRÔNICO
(ERROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O erro crônico é o ato ou efeito de a conscin errar insistentemente, sem demonstrar qualquer intenção de renovação ou reciclagem intraconsciencial, de modo deliberado,
conhecido e reconhecido por si mesma, acomodada, inamovível, perante a qual não encontramos
nenhuma possibilidade de ajudar ou fazer alguma intercessão fraterna, no presente estágio evolutivo intrafísico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo erro vem do idioma Latim, error, “desvio; erro; falta”. Surgiu no
Século XIII. O vocábulo crônico deriva também do idioma Latim, chronicus, “relativo a tempo;
que segue a ordem do tempo”, e este adaptado do idioma Grego, khronikós, “crônico”. Apareceu
no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Erro propositado; erro voluntário. 02. Erro recorrente; erro rotineiro banalizado. 03. Erro malintencionado; erro pertinaz; erro tenaz; erro vil. 04. Erro incorrigível;
erro intocável. 05. Erro explícito; erro sem acobertamento. 06. Erro poliqueixoso. 07. Erro desleixado em série. 08. Engano autoconsciente. 09. Omissão deficitária cronicificada. 10. Limite
da interassistencialidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo crônico: crônica; cronicão; cronicidade; cronicificação; crônico-degenerativo; crônicon; croniqueiro; cronista.
Neologia. As 3 expressões compostas erro crônico, erro crônico infantil e erro crônico
adulto são neologismos técnicos da Errologia.
Antonimologia: 01. Erro digno. 02. Erro acidental. 03. Acerto deliberado. 04. Correção autoconsciente. 05. Bom senso; senso comum. 06. Autodiscernimento. 07. Omissão superavitária. 08. Interassistencialidade universalista. 09. Priorização consciencial. 10. Cosmoeticologia pessoal.
Estrangeirismologia: a falta de know-how evolutivo; a mentis defatigatio; o existentiale
vacuum; o blackout da razão; a errância ad nauseam; o indivíduo pit-burro; o lapsus amoralis;
a overdose de equívocos pessoais contínuos; o nonsense evolutivo; a personalidade borderline.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à intencionalidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular, internacional, melancólico, sintetizando o tema: – Errare humanum est.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da irracionalidade; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o erro crônico; o erro consentido; os erros arraigados; os erros consolidados;
os erros enraizados; os erros inveterados; o ato de cuspir para cima; a ação de morder na língua;
o limite baratrosférico pessoal; o autocongelamento irracional da personalidade; os atos invariavelmente falhados; o mais do mesmo na erronia; a cadeia dos erros crassos pessoais; o “n” erros
similares; a autoteimosia fossilizante nos erros grosseiros; o direito natural de a pessoa errar indefinidamente; a imobilidade moral; o fato de quem estaciona em regressão; o fato do erro crônico
promover a regressão consciencial; o erro contumaz presente, passado e futuro; o fascínio pelo erro grotesco; o amor errado; os erros crônicos de postura; os danos irreparáveis; os erros crônicos
sustentando as doenças, a criminalidade, os acidentes pessoais e os dramas sofloclianos por toda
parte; o erro crônico na condição de maior evidência da falta de lucidez da pessoa; a intoxicação
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permanente; as omissões hipomnésicas consecutivas; a amizade ociosa; o erro persistente como
foco da maioria absoluta dos dramas artísticos, novelas de TV e filmes de cinema; a perda reiterada e autoconsciente de energias conscienciais (ECs), tempo e oportunidades evolutivas; o limite
crítico do companheiro evolutivo; o agente mais comum dos grupos nosográficos; a irreflexão na
persistência nos mesmos erros; as esperanças assistenciais frustradas; a imperfectividade; a vontade ineficaz; as superstições arcaicas; a falta do amor próprio; a melin; a erradicação dos erros
crônicos de procedimento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a melex.
III. Detalhismo
Enumerologia: a aberração dos sentidos; o flagrante delito; o ato falhado; o ato de errar
de porta; a falsidade intelectual; o ato de pisar na bola; o ato de deixar a peteca cair.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio preguiça-acídia-acrasia; o trinômio patológico erro-estacionamento-regressão; o trinômio erronia-felonia-vilania.
Antagonismologia: o antagonismo verpons / erros; o antagonismo exatidão / erro;
o antagonismo assistência interconsciencial / interprisão grupocármica; o antagonismo erro
óbvio / pessoa autoconsciente.
Politicologia: a asnocracia; a bobocracia; a vulgocracia.
Fobiologia: a criticofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da mediocrização; a síndrome
da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a esquizomania; a fracassomania; a nosomania.
Mitologia: os megamitos arraigados.
Holotecologia: a absurdoteca; a problematicoteca; a oniroteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Errologia; a Autenganologia; a Perdologia; a Desviologia; a Automimeticologia; a Intencionologia; a Intrafisicologia; a Etologia; a Parapatologia; a Psiquiatria;
a Psicologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a pessoa desorganizada; a conscin inassistível; a personalidade empata-evolução; a pessoa familiar antediluviana.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o embaixador da Baratrosfera; o autoperdoador ignorante.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a embaixadora da Baratrosfera; a autoperdoadora ignorante.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens alienatus;
o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens infructiferus; o Homo sapiens deficiens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: erro crônico infantil = o ato público de sustentar irracional e teimosamente o ponto de vista consensualmente errôneo; erro crônico adulto = o ato íntimo de se pensenizar insistentemente, o tempo todo, contra alguém.
Culturologia: a cultura dos equívocos cometidos na Socin ainda patológica.
Cosmoeticologia. Sob a ótica da Paradireitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de erros dentro do universo do Direito nos tribunais humanos:
01. Error essentialis.
02. Error in corpore.
03. Error in negotio.
04. Error in objecto.
05. Error in persona.
06. Error in qualitate.
07. Error in quantitate.
08. Error in substantia.
09. Error iuris.
10. Error probabilis.
Caracterologia. Segundo a Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 variações sobre a mesma categoria de erros, enganos ou omissões deficitárias, próprias da conscin vulgar, expondo o equívoco cronicificado com palavras comuns ou expressões
compostas assemelhadas, mas sob miniângulos ligeiramente diferentes:
01. Aberração de conduta.
02. Absurdo pessoal intocável.
03. Alienação quanto à Ética.
04. Antidiscernimento rotineiro.
05. Antirrazão como autoperfil.
06. Autembuste sem pejo.
07. Apogeu da indefinição pessoal.
08. Apriorismose pior.
09. Asneira pessoal específica.
10. Autassédio superexposto.
11. Autocongelamento moral.
12. Autocorrupção sustentada.
13. Autocrucificação masoquista.
14. Autodepravação admitida.
15. Automaleficência descuidada.
16. Autopatia inescondível.
17. Autossubordinação ao pior.
18. Autossujeição ao umbigão.
19. Autovivência na ressaca ininterrupta.
20. Cadeia pessoal de equívocos.
21. Cochilo previsível.
22. Confusão mental autoconsciente.
23. Contrassenso engessado.
24. Crime de lesa-ego.
25. Deformação de caráter.
26. Demonstração de obtusidade.
27. Desacerto de sempre.
28. Desatino estigmatizante.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Desatino exemplar.
Descaso enraizado.
Desconsciência fundamental.
Descuido exposto.
Desestima pessoal.
Desestrutura pessoal.
Desleixo moral.
Desregramento habitual estagnante.
Desvario extravagante.
Desvio predeterminado.
Disfunção acrítica paroxística.
Disparate reconhecido.
Engano intencional indefensável.
Engano por abulia.
Equívoco individualíssimo.
Erro autassediador consciente.
Erro constante.
Erro contraditório.
Erro cronicificado.
Erro cumulativo.
Erro deliberado.
Erro estacionário.
Erro intuitivo.
Erro legítimo.
Erro por apatia.
Erro por teimosia.
Erro reiterado sistemático.
Erro sem atenuantes.
Erro voluntário.
Estado da erronia insaturável.
Evidência da submediocridade.
Falha reconhecida.
Falta pessoal óbvia.
Fiasco característico.
Fuga à autanálise conscienciométrica.
Ignorância desleixada.
Ilogicidade permanente frustrante.
Imperfeição volitiva.
Imperícia pessoal.
Improbidade repetitiva.
Imprudência intencional.
Incomunicação intraconsciencial.
Incongruência pessoal irretocada.
Incorreção insistente.
Indiferentismo aos próprios erros.
Inépcia consciente.
Inércia pessoal.
Insânia contagiosa.
Insensatez amaurótica.
Lapso antigo e atual.
Loucura mansa.
Má conduta pessoal padrão.
Maluquice antipática.
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Mau exemplo arrastador.
Mau hábito vicioso.
Mau senso.
Megaconflito íntimo.
Megacontradição pessoal.
Megadistúrbio evolutivo.
Megafissura intraconsciencial.
Megatrafar característico.
Mentalidade subcerebral.
Negligência lúcida.
Omissão anticosmoética.
Omissão deficitária sem autocrítica.
Petitório de desculpas.
Potencialização da imprudência.
Prova de acriticidade.
Senectude prematura.
Suicídio lento.
Tendência animalizada.
Vegetalismo moral.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o erro crônico, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
02. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
03. Ambílevo: Cerebelologia; Nosográfico.
04. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
06. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
07. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
10. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

O ERRO CRÔNICO, DELIBERADO, É A MEGACONTRADIÇÃO PESSOAL MAIS INABORDÁVEL E LASTIMÁVEL ENCONTRADA NAS MANIFESTAÇÕES DA VIDA DE MILHÕES
DE COMPONENTES DA HUMANIDADE TERRESTRE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encontrou alguma solução para ajudar a conscin consensualmente errada, crônica, sem forçar ou gerar interprisão grupocármica? Como agir
melhor, cosmoeticamente, nesses casos, além da vivência exemplificativa do ideal etológico?
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ERRO DE ABORDAGEM
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O erro de abordagem é o ato ou efeito de a consciência imperspicaz, acrítica, obnubilada empregar maneira ou método de enfoque limitado na tentativa de tratar determinado assunto ou realidade ocasionando engano, desvio ou omissão deficitária.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo erro vem do idioma Latim, error, “desvio; erro; falta”. Surgiu no
Século XIII. O termo abordagem procede do idioma Francês, abordage, “ação ou efeito de abordar”. Apareceu, no idioma Franc s, no Século XVI. Surgiu, no idioma Portugu s, no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Engano de abordagem. 2. Erro de enfoque. 3. Equívoco de abordagem. 4. Erro de avaliação.
Neologia. As 3 expressões compostas erro de abordagem, minierro de abordagem e maxierro de abordagem são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 1. Acerto de abordagem. 2. Adequação da abordagem. 3. Abordagem
racional correta. 4. Apreensão exata dos fatos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à veracidade pessoal dos fatos e parafatos.
Citaciologia: – Não há maior demonstração de insanidade do que fazer a mesma coisa,
da mesma forma, dia após dia, e esperar resultados diferentes (Albert Einstein, 1879–1955).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os patopensenes; a patopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o erro de abordagem; o desvio na abordagem; o irrealismo na abordagem;
a abordagem inadequada no momento e local impróprio; a abordagem infrutífera; os apriorismos
de abordagem; a abordagem antievolutiva; a hipoacuidade; a distorção da realidade; o modo ilusório de ver algo; a vista curta; a rigidez de pontos de vista; o embotamento da mente fechada
e retrógrada; o erro de juízo; a irreflexão; a inconsciência crítica; a ilogicidade; a antirretilinearidade consciencial; a irracionalidade; o antidiscernimento; a desatenção; o descuido; os malentendidos; o constrangimento; o limite da abordagem; o ângulo estreito da abordagem; a pré-definição
de abordagens através da avaliação crítica de cenários e consciências; a abordagem prioritária no
atual contexto evolutivo; a eficácia e exatidão da abordagem; a abordagem cosmoética pragmática; o esquema de abordagem; as neoabordagens; o autorrealismo na abordagem; a abordagem
correta criativa; o enfoque pertinente; a tática; o exame acurado do assunto; o grau de vivência
e conhecimento; a hiperacuidade; a cosmovisão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parabordagem
errônea; o paraconstrangimento; o erro de abordagem na dimensão extrafísica; a paragafe; a abordagem correta à pararrealidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio–autocorrupção–erro de abordagem; o sinergismo hiperlucidez–visão panorâmica–abordagem estratégica evolutiva.
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Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica de esquematizar os temas, contextos ou realidades e as respectivas abordagens; a técnica da abordagem racional às realidades.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomática; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência (Cosmoconscientiarium).
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo aprendizado com os erros de abordagens; as neossinapses obtidas pelas neoapreensões das pararrealidades; as neossinapses adquiridas pelas neoabordagens.
Ciclologia: o ciclo reparatório tentativa–erro de abordagem–tentativa–acerto de abordagem; o ciclo ignorância–abordagem errônea; o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-abordagem; a apreensão e a abordagem às realidades através do ciclo observar-interpretaranalisar-deduzir.
Binomiologia: o binômio lucidez-discernimento; o binômio inteligência evolutiva–abordagem correta.
Interaciologia: a interação senso de realidade–exatidão na abordagem.
Crescendologia: o crescendo leitura incorreta da realidade–antidiscernimento–equívoco de abordagem; o crescendo erro de abordagem–ajustamento íntimo–abordagem correta.
Trinomiologia: o trinômio hipoacuidade–obtusidade consciencial–engano de abordagem; o trinômio irreflexão–acriticismo–abordagem ilógica; o trinômio inconsciencialidade–subcérebro abdominal–abordagem belicosa; o trinômio racionalidade–paracérebro–abordagem diplomática; o trinômio conhecimento–competência–abordagem correta.
Polinomiologia: o polinômio imaturidade–trafar–inteligência subumana–abordagem irracional; o polinômio neocons-neopensenes-neoperspectivas-neoabordagens; o polinômio problema–abordagem errônea–abordagem correta–resolução; o polinômio inteligência intraconsciencial–inteligência interconsciencial–inteligência interassistencial–inteligência evolutiva.
Antagonismologia: o antagonismo erro de abordagem / acerto de abordagem; o antagonismo enfoque restrito / enfoque abrangente; o antagonismo idealismo / realismo; o antagonismo autengano / retidão; o antagonismo visão cerebral / cosmovisão paracerebral; o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo credulidade / ominiquestionamento pesquisístico.
Legislogia: a permanência no erro de abordagem advinda da lei do menor esforço.
Filiologia: a cogniciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a criticoteca; a metodoteca; a convivioteca; a nosoteca; a oniroteca;
a apriorismoteca; a trafaroteca; a problematicoteca; a conflitoteca; a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autassediologia; a Autenganologia; a Antidiscernimentologia Pessoal; a Automimeticologia; a Desviologia; a Errologia; a Autocoerenciologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
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Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o desantenado.
Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciemcióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a desantenada.
Hominologia: o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo obtusus;
o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens conflictuosus;
o Homo sapiens illucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minierro de abordagem = a manutenção, por curto período de tempo, de
modo equivocado ao lidar com tema específico atravancando a realização de incumbências ou
projetos pessoais; maxierro de abordagem = a repetição, em várias vidas intrafísicas, de conduta
anticosmoética na tratativa às realidades intra e extraconscienciais gerando prejuízos autevolutivos e interprisões grupocármicas.
Culturologia: a cultura da Errologia.
Tabelologia. No contexto da Autolucidologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
o cotejo de 10 posturas, estados ou condições conscienciais propulsoras dos erros e acertos de
abordagens:
Tabela – Cotejo Erro de Abordagem / Acerto de Abordagem
Nos

Erro de Abordagem

01.

Atecnicidade na lei do menor esforço

Estratégia evolutiva cosmoética

02.

Autocorruptibilidade

03.

Autovivência pelos traços-fardos

04.

Emocionalidade indomada

Autocriticidade sadia
Emprego de atributos mentaissomáticos
Discernimento avançado

05.

Enfoque limitado: monovisão

Enfoque global: omnivisão

06.

Imaturidade psicológica

Maturidade consciencial

07.

Inapreensibilidade subcerebral

Inteligência evolutiva

08.

Inexperiência e ignorância

Traquejo e expertise

09.

Lucidez psicológica convencional

Hiperacuidade consciencial

10.

Raciocínio apriorístico

Intelecção elaborada e lógica

Acerto de Abordagem

Categoriologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, dispostas em ordem alfabética, 10 categorias de erros de abordagens:
01. Autoria. Erro de abordagem individual ou grupal.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Característica. Erro de abordagem comum ou singular.
Consciencialidade. Erro de abordagem intra ou interconsciencial.
Dimensão. Erro de abordagem intra ou extrafísico.
Grau. Erro de abordagem simples ou complexo.
Importância. Erro de abordagem irrisório ou relevante.
Intenção. Erro de abordagem pela insciência ou malintenção.
Lucidez. Erro de abordagem inconsciente ou consciente.
Periodicidade. Erro de abordagem pontual ou reincidente.
Reciprocidade. Erro de abordagem uni ou bilateral.

Hipoacuidade. No âmbito da Monovisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10
tipos de abordagens errôneas denotando visão estreita ou hipoacuidade:
01. Abordagem amaurótica.
02. Abordagem assediadora.
03. Abordagem eletronótica.
04. Abordagem mística.
05. Abordagem ortodoxa.
06. Abordagem psicossomática.
07. Abordagem simplista.
08. Abordagem teórica.
09. Abordagem trafarista.
10. Abordagem varejista.
Hiperacuidade. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
10 tipos de abordagens cosmoéticas denotando visão ampla ou hiperacuidade:
01. Abordagem atacadista.
02. Abordagem cosmovisiológica.
03. Abordagem holossomática.
04. Abordagem interassistencial.
05. Abordagem mentalsomática.
06. Abordagem multidimensional.
07. Abordagem multidisciplinar.
08. Abordagem multiexistencial.
09. Abordagem profilática.
10. Abordagem universalista.
Indícios. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, listados em ordem alfabética, 10 indícios de erro de abordagem na automanifestação:
01. Assincronia. A ausência de entrosamento interconsciencial (assistido-amparador);
a assincronia mentalsomática (cérebro-paracérebro); a desconexão ao fluxo do Cosmos.
02. Deficit. A inexistência de resultados ou saldos evolutivos; a ineficácia.
03. Desvio. A desorientação intraconsciencial; o desvio de rota quanto à proéxis.
04. Estagnação. A ausência de progressão em tarefa, projeto ou empreendimento.
05. Fracasso. O insucesso na tentativa de mudar situação ou contexto específico.
06. Inconclusão. O inalcance de metas ou objetivos.
07. Insociabilidade. A dificuldade na convivência social; a misantropia.
08. Irresolutividade. O problema perdurável; a indecisão.
09. Omissão. A persistência de traumas ou bloqueios emocionais e psicológicos.
10. Prejuízo. A manutenção de trafares, imaturidades e respectivas perdas de oportunidades evolutivas.
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Terapeuticologia. Pela Paraprofilaxiologia, a autocura do erro de abordagem da realidade é alcançada pelo comando das próprias emoções. A investigação detalhada, exaustiva e analítica pela conscin interessada é a primeira ação a ser priorizada.
Abordagens. No autexame crítico quanto às abordagens, eis, por exemplo, enumeradas
em ordem alfabética, 10 perguntas-teste relevantes:
01. Averiguação. Investiga antes, para depois abordar a questão a ser tratada?
02. Cons. Promove ações visando a recuperação de cons magnos? A hiperacuidade propicia visão ampla possibilitando o uso de abordagens cosmovisiológicas.
03. Criticidade. É condescendente à preguiça mental esquivando-se à reflexão e pesquisa dos próprios erros preferindo empregar abordagens embasadas no senso comum e achismos?
04. Direção. Tem convicção de estar correto na maneira de tratar certo contexto ou realidade, embora os fatos e parafatos apontem estar indo na direção errada?
05. Efeitos. Periodicamente, reavalia as repercussões ou os efeitos das abordagens pessoais para averiguar erros ou a necessidade de atualização ou readequação à realidade atual?
06. Estratégia. Identificou quais abordagens utiliza para cada área da vida pessoal? Você investe em único ou múltiplos pontos de vistas?
07. Fatos. Quais provas embasam estar aplicando a abordagem correta? O êxito no cumprimento da proéxis e a euforin são elementos indicadores.
08. Lucidez. Após inúmeras tentativas sem sucesso na resolução de algo, você insiste na
mesma abordagem esperando resultados diferentes?
09. Parapercepção. Faz uso do animismo-parapsiquismo sadio na intenção de ampliar
a autolucidez em prol da abordagem apropriada?
10. Reflexão. Você age de modo impulsivo, sem refletir e avaliar a situação, utilizando
abordagem psicossomática e anticosmoética? O autodesassédio consciente e eficaz se faz necessário antes de qualquer tomada de decisão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o erro de abordagem, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Abordagem relevante: Autopriorologia; Homeostático.
04. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
05. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
07. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
10. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Macrossenso: Holomaturologia; Homeostático.
12. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
13. Racionalidade completa: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.
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O ERRO DE ABORDAGEM, EM GERAL, É FRUTO DA CARÊNCIA DE APRENDIZADOS EVOLUTIVOS OU DA INCOMPETÊNCIA NO EMPREGO DOS CONHECIMENTOS, DAS
MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS E HABILIDADES INATAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou qual o índice pessoal de erros e acertos de abordagens na atual existência intrafísica até o momento? Vem empregando os próprios recursos e as potencialidades conscienciais a fim de ampliar o percentual de abordagens racionais
corretas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584; p. 24; seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
192 e 248.

R. D. R.
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ERRO DIGNO
(ERROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O erro digno é o ato ou efeito de a consciência errar por inexperiência,
desconhecimento, lapso, imperícia, imaturidade, ingenuidade ou infantilidade, mesmo quando
tenta de fato, com esforço, sinceramente, fazer o melhor, com toda a clara intenção de acertar.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo erro vem do idioma Latim, error, “desvio; engano; falta”. Apareceu no Século XIII. A palavra digno deriva também do idioma Latim, dignus, “digno de; conveniente a; que merece; justo; honesto”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Erro involuntário. 02. Erro impensado. 03. Erro inconsciente.
04. Erro por inexperiência. 05. Erro por imperícia. 06. Erro da imaturidade. 07. Erro da ingenuidade. 08. Erro infantil. 09. Erro com dignidade. 10. Atenuante.
Neologia. As 3 expressões compostas erro digno, erro digno menor e erro digno maior
são neologismos técnicos da Errologia.
Antonimologia: 01. Erro indigno. 02. Erro vil. 03. Erro ignóbil. 04. Erro crasso.
05. Erro autoconsciente; erro indefensável; erro propositado; erro voluntário. 06. Erro calculado;
erro deliberado; erro malintencionado. 07. Erro da maturidade. 08. Erro adulto. 09. Agravante;
erro judiciário. 10. Acerto lúcido.
Estrangeirismologia: a consciência de hollow profile; o errare humanum est.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
em geral.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste erro banal. Inexiste erro indispensável. Inexiste erro inócuo. Ocorrem erros personalíssimos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da experiência evolutiva; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o erro digno; a inexperiência evolutiva; a imaturidade da consciência; a imperícia pessoal; o subcérebro abdominal; a infradotalidade consciencial; a subumanidade pessoal;
o limite da consciência; a robéxis; o trafalismo; o antidiscernimento; a erronia como hábito; a erronia como doutrina regressiva (ignorantismo); a cadeia indefensável de erros dignos pessoais;
o acriticismo; a persistência irracional no mesmo erro; a incidência ou repetição pessoal indesculpável nos mesmos equívocos, distorções, contradições e omissões deficitárias; o apedeutismo;
o ato racional de não se poder exigir a corrida da pessoa sem pernas; a felicidade de se identificar o próprio erro; a infelicidade de se ignorar o próprio erro; o erro mental na percepção dos sentidos; o autoconstrangimento gerado pelo erro; o acobertamento do erro; a avaliação conscienciométrica dos próprios erros; a evitação lógica dos mesmos erros; o combate racional à erronia em
geral; a utopia do perfeccionismo; a necessidade do banimento dos erros dignos; a pertinácia obtusa nos erros dignos; o reparo dos erros dignos sistemáticos; o oportuno momento de avaliação
pessoal após cada erro; a luta pessoal contra a autocomplacência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o pequeno percentual de erro da conscin considerado compreensível pelo amparador extrafísico.
III. Detalhismo
Tecnologia: a sabedoria da técnica do detalhismo.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Binomiologia: o binômio tentativa-erro.
Trinomiologia: o trinômio ingenuidade-inutilidade-inocuidade; o trinômio erronia-felonia-vilania; o trinômio omissão deficitária–engano–erro.
Antagonismologia: o antagonismo erro / acerto; o antagonismo sábio / tolo.
Politicologia: a vulgocracia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da hipomnésia; a síndrome da
mediocrização.
Mitologia: o mito da onipotência universal.
Holotecologia: a nosoteca; a problematicoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Errologia; a Autevoluciologia; a Autenganologia; a Deficienciologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Criteriologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a consciência superficial; a consciência bradipsíquica; a consciência simplista; a consciência primária;
a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o autoimperdoador.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a autoimperdoadora.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens inattentus;
o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens illucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: erro digno menor = a afirmação da pessoa ignorando os fatos das últimas
horas por estar desatualizada quanto aos noticiários; erro digno maior = os cumprimentos remetidos, em carta, à esposa do amigo, considerada ainda conscin, quando o mesmo ficou viúvo na última semana.
Culturologia: a cultura dos equívocos cometidos na Socin ainda patológica.
Filologia. Segundo a Conformática, a palavra erro está inserida no idioma Português, de
modo curioso, literalmente, no início, no meio ou no fim de diversos termos de áreas diversificadas de manifestações conscienciais, sob certo aspecto desagradável ou negativo, por exemplo, estes 10, dispostos na ordem alfabética:
01. Beberronia.
02. Derrocada.
03. Derrogação.
04. Derrota.
05. Desterro.
06. Enterro.
07. Erronia.
08. Ferrolho.
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09. Interrogatório.
10. Terrorismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o erro digno, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ambílevo: Cerebelologia; Nosográfico.
02. Autojustificativa: Autoconscienciometrologia; Neutro.
03. Consciência literal: Conscienciometrologia; Nosográfico.
04. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
05. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
07. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
08. Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
09. Pseudossuperação: Autenganologia; Nosográfico.
10. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

EM CERTOS CASOS, O ERRO DIGNO, APARENTEMENTE
INOFENSIVO, EXIGE, POR PARTE DOS AMIGOS DA PESSOA, MUITO TATO A FIM DE COLOCAR CADA FATO NO
DEVIDO LUGAR SEM GERAR TRAUMAS INDESEJÁVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda cometeu algum erro digno no ano passado? De qual natureza?
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ERRO

EVOLUTIVO CRASSO
(ERROLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O erro evolutivo crasso é aquele equívoco tosco, engano rudimentar ou
omissão deficitária grosseira, indiscutível e consensual, facilmente perceptível mesmo pelas conscins pré-serenonas vulgares, no entanto, cometido por personalidade eminente ou histórica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo erro vem do idioma Latim, error, “desvio; erro; falta”. 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 873. A palavra crasso
deriva do idioma Latim, crassus, “espesso; grosseiro; gordo”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Erro evolutivo indefensável. 02. Erro evolutivo indiscutível.
03. Erro evolutivo radical. 04. Erro antievolutivo grosseiro. 05. Erro da maturidade. 06. Erro
ignóbil; erro indigno. 07. Omissão deficitária rudimentar. 08. Engano histórico sem atenuantes;
estigma autobiográfico. 09. Autassedialidade indefensável. 10. Despriorização grosseira.
Neologia. As 3 expressões compostas erro evolutivo crasso, erro evolutivo crasso pessoal e erro evolutivo crasso coletivo são neologismos técnicos da Errologia.
Antonimologia: 1. Acerto evolutivo indiscutível. 2. Acerto evolutivo consensual.
3. Ação evolutiva óbvia. 4. Escolha prioritária exata. 5. Erro digno. 6. Desacerto infantil.
7. Omissuper. 8. Autolucidez decisória.
Estrangeirismologia: o error in qualitate; o blackout da razão; a força de pressão do
Zeitgeist; a repetição ad nauseam da mesma cadeia de erros; a melex como mea culpa extrafísica;
o aberratio ictus; a conscientia fraudis; o gross error; o erreur magistrale; o planchazo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Discernimentologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopriorologia; os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o erro evolutivo crasso; o abandono da prole; o homicídio; o suicídio lento ou
imediato; o genocídio; a alienação social; a antiassistencialidade; a Agrafologia; a Bibliofobia;
a destruição de livros; o memoriocídio; a egolatria; o xenofobismo; o escravagismo; a espionagem; a liderança de guerras; a Heurística Terrorista (bombas atômicas, superarmas de guerra);
a interassedialidade; a automartirização (cavar a autovitimização); as autestigmatizações; as interprisões grupocármicas seculares; os erros das sacralizações; a participação em rituais com sacrifícios humanos ou animais; a pedofilia; a patogênese regressiva; as induções aos erros; as induções aos enganos; as induções às omissões deficitárias; a pertinácia nos equívocos; a força do
atraso; a erronia habitual; a defesa da erronia; a Antiprofilaxia; o Índice Internacional de Corrupção; a incoerência na maturidade; a pressão da Mesologia; as contradições; as incongruências; as
irracionalidades; as autocomplacências; os teoterrorismos; as megassandices regressivas.
Parafatologia: a ausência da vivência do estado vibracional (EV) profilático; o antiparapsiquismo; a ausência da parabússola consciencial das priorizações; a correção do erro evolutivo
crasso por meio da interassistencialidade secular multiexistencial; a saída das interprisões grupocármicas pela holocarmalidade.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de causa e efeito.
Tecnologia: a técnica da compensação intraconsciencial; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis; a técnica da evitação da apriorismose; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação do sonambulismo consciencial; a técnica da evitação do subcérebro abdominal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: os erros de abordagem; os erros hermenêuticos; os erros de subestimação; os erros de avaliação; os erros contumazes; os erros judiciários; os erros sectários.
Binomiologia: o binômio autorreflexão-acerto.
Interação: a interação minitrafor-megatrafar; a interação autassédio-heterassédio.
Crescendologia: o crescendo patológico minifracasso-megafracasso; o crescendo erro-correção.
Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio (homofonia) falta-falha-falência; o trinômio erro-falsidade-injustiça; o trinômio imaturidade-desafeição-psicopatia; o trinômio instinto-ignorância-obtusidade; o trinômio inexperiência-irracionalidade-erro.
Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro.
Politicologia: as políticas rasteiras dos poderes temporais efêmeros.
Legislogia: a lei do retorno; a lei do vale-tudo.
Fobiologia: a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: as megalomanias multiformes.
Mitologia: os mitos místicos milenares (aliteração); o mito da onipotência universal.
Holotecologia: a absurdoteca.
Interdisciplinologia: a Errologia; a Evoluciologia; a Antidiscernimentologia Pessoal;
a Desviologia; a Parapatologia; a Antipriorologia; a Anticosmoeticologia; a Autassediologia;
a Autorregressiologia; a Megatrafarologia; a Gerontologia; a Etologia Heurística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o antepassado de si mesmo; o minidissidente ideológico; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a antepassada de si mesma; a minidissidente
ideológica; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens autobsessus; o Homo sapiens
ilogicus; o Homo sapiens inattentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: erro evolutivo crasso pessoal = o equívoco essencial do pensador ágrafo;
erro evolutivo crasso coletivo = o engano contínuo do líder teoterrorista.
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Culturologia: a cultura dos equívocos cometidos na Socin ainda patológica.
Agrafologia. Do ponto de vista da Para-Historiologia, eis, por exemplo, na ordem cronológica, 3 exemplos do mesmo erro evolutivo crasso, ou seja, nada deixar registrado, por escrito,
das autexperiências, fornecendo o mau exemplo da vivência de existências humanas ágrafas, com
apedeutismo comunicativo, em geral influenciados pelo esoterismo, cometidos por personalidades
largamente cultuadas, através de milênios, da História da Humanidade, nomes inscritos nos anais
da Civilizaciologia:
1. Pitágoras (571–497 a.e.c.).
2. Sócrates (470–399 a.e.c.).
3. Jesus Cristo (4 a.e.c–29 e.c.).
Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de matérias ou disciplinas afins, evitáveis, capazes de demonstrar a cosmovisão
do amplo universo dos erros evolutivos crassos:
01. Acidentologia.
02. Apedeutismologia.
03. Cerebelologia.
04. Contradiciologia.
05. Deficienciologia.
06. Desviologia.
07. Enganologia.
08. Errologia.
09. Estulticiologia.
10. Ignoranciologia.
11. Incoerenciologia.
12. Inscienciologia.
13. Instintologia.
14. Inutilogia.
15. Obtusiologia.
16. Perdologia.
17. Pseudologia.
18. Subcerebrologia.
19. Subconscienciologia.
20. Trafarologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o erro evolutivo crasso, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
04. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
05. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
06. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
10. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
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NINGUÉM PERDE POR FAZER O BALANÇO DE TODOS
OS ATOS DA PRÓPRIA VIDA HUMANA ATÉ O MOMENTO,
OBSERVANDO SE ESTÁ DEIXANDO ALGUM ERRO ÓBVIO,
PORÉM NÃO ENTREVISTO NEM ACERTADO ATÉ HOJE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vai cometer o mesmo erro de grandes vultos do
passado e dessomar sem escrever a própria obra-prima? Quais providências você vem tomando
para evitar tal equívoco?
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ERRO NOVO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O erro novo é o ato ou efeito de a consciência lúcida, investigadora e bem
intencionada, errar ou equivocar-se por inexperiência, desconhecimento, imaturidade, imperícia,
falha ou ingenuidade, não obstante reconhecendo a fronteira, o contato ou a proximidade a recente corpus de conhecimento específico ou indício de progressão no patamar evolutivo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo erro vem do idioma Latim, error, “desvio; erro; falta”. Surgiu no
Século XIII. O voc bulo novo deriva do Latim, novus, “novo; recente; pouco experiente”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Neoerro. 2. Neoequívoco. 3. Falha nova.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo novo: nova;
novata; novato; novedio; novel; novidade; novíssima; novíssimo; seminovo; supernovo.
Neologia. As 3 expressões compostas erro novo, erro novo ordinário e erro novo extraordinário são neologismo técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 01. Erro reiterado. 02. Erro malintencionado. 03. Erro crasso. 04. Erro insistente. 05. Equívoco despropositado. 06. Engano premeditado. 07. Erro anticosmoético.
08. Erro fruto das automimeses dispensáveis. 09. Desacerto esmorecedor. 10. Erro incorrigível.
Estrangeirismologia: o percatarse de novas experiências; a prise en main da falha percebida; o faire face a autoprioridades; a mise en action das neoaquisições cognitivas; os inevitáveis erros novos no learning by doing da vida intrafísica; a maturidade mise en question; o Zeitpunkt da compreensão do autengano; o enfrentamento bila hofu ya makosa; a mise en practique
dos princípios da Conscienciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência consciencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Erro é aviso.
Citaciologia: – É costume de um sábio queixar-se de si mesmo (Sócrates, 470–399
a.e.c.). É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros. Os erros são portais da descoberta (James Joyce 1882–1941). Na vida nunca se deveria cometer duas vezes o mesmo erro. Há
bastante por onde escolher (Bertrand Russell, 1872–1970).
Ortopensatologia: – “Errologia. Quanto mais você sabe, mais erros vai verificar no entorno do seu holopensene, contudo não deve se influenciar por eles, ou se deixar afetar com as
ações alheias”. “A omissão deficitária é erro 100% com agravantes. O erro por insuficiência
é parcial com atenuantes. Só a tentativa de construir algo, já demonstra alguma validade evolutiva”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autovigilância pensênica diária; o desafio de
manter o holopensene na direção proexológica priorizada; os entropopensenes; a entropopensenidade; o enfrentamento dos autobatopensenes; a autobatopensenidade; as falhas na retilinearidade
pensênica; as intrusões pensênicas; a desatenção aos pensenes evocativos; os ortopensenes; a busca pela ortopensenidade.
Fatologia: o erro novo; a inexatidão orientadora; o erro crítico; a falha reveladora; o lapso indicador de mudança; a inexperiência sinalizadora; a neoerronia; o erro de abordagem; o erro
reconstrutor; a falha provocadora de crises de crescimento; a coragem do risco de errar; os vieses
do erro novo; a incongruência ideativa; o esmorecimento dos esforços; o equívoco apesar de boa
intenção; o erro apesar das reflexões prévias; a pusilanimidade; as antigas condutas já insustentá-
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veis; as novas condutas ainda não mapeadas; a possível quebra pelo não alcance da meta esperada; as tentativas de fazer diferente objetivando resultados diferentes; o erro sinalizador de novo
contexto de desempenho; a repercussão holossomática; a vigilância diuturna do olhar no paradigma consciencial; a oposição à incapacidade de modificar comportamentos e gerar novas respostas; a lupa no limiar fino entre erro recorrente e a vontade de extingui-lo; a falha anunciando
prontidão à percepção dos acontecimentos convergentes; o vislumbre das múltiplas facetas do enredo; o esmiuçamento do momento percebido; os prelúdios da atenção dividida; a nova decisão
a ser tomada; as novas consequências; a situação potencializadora de compreensão; a correção
iminente ponderada com discernimento; a emersão das neoprioridades; o ajuste criativo; o erro
novo sinalizando a necessidade de neoaquisições teáticas; as interpretações do erro novo cuidando do sentimento de remorso; a orientação potencial quanto ao regressivo e ao evolutivo; o confronto esclarecedor dos conceitos opostos; o convívio com o perigo e a oportunidade; a ação da
Cosmoética Destrutiva; o esforço da mudança retratado na parábola do caminhão de areia; o incremento do autocontrole holossomático; a convergência pelo acréscimo do nível de processamento elaborativo das informações; o acúmulo da experiência de maior lucidez; o exercício da resiliência; a evolução pelo acúmulo das repetições qualificadas; a autorganização; o ato de passar
a limpo os registros frequentes; o avanço da autocompetência; a revisão das autoposturas com
sinceridade; a moldagem de nova atuação; o encontro gradativo com a própria personalidade sem
máscaras; o autoconhecimento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais (ECs) tóxicas gravitantes resultantes dos erros cometidos; a multidimensionalidade nos interstícios do quotidiano; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parapercepção detalhada;
as conversas instantâneas com consciex amparadora; a clarividência ajudando nas possíveis interpretações paraperceptivas; as sincronicidades; os indicadores de atenção através da olorização ou
de mudança do padrão energético; as interferências de consciex amparadora ao modo de esbregue; a perspectiva de compartilhar experiências parapsíquicas gerando aprendizagens concretas
e úteis; o desassombro parapsíquico propiciado pela vontade de assistir.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a atenção ao sinergismo desilusão–esclarecimento dos erros; o sinergismo intenção qualificada–elaboração mental facilitada.
Principiologia: o princípio evolutivo de sempre ser tempo de mudar; o enfrentamento ao
princípio das certezas fixas; o princípio de o erro novo poder ser condição para encontrar soluções; o princípio de a maturidade ser a condição de melhor conviver com as próprias ambiguidades.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de pró-atividade
nos arreglos dos erros novos.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo os erros em geral;
a teoria da evolução consciencial; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria de tentativa
e erro.
Tecnologia: a autotecnicidade falha; a técnica da escrita analítica autocrítica diária;
a técnica das gravações de áudios no telefone celular pessoal; a técnica da lupa maturológica;
a técnica do exemplarismo pessoal; a técnica da qualificação da intenção; a técnica da autovigilância ininterrupta.
Voluntariologia: o voluntariado humanitário; o voluntariado consciencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
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Efeitologia: o efeito do autoconstrangimento gerado pelo erro; o efeito de ser expectador autocrítico dos próprios hábitos enraizados; os efeitos evolutivos do reconhecimento dos erros; o efeito da decisão firme de prosseguir o autobjetivo; o efeito do sobrepairamento das automimeses dispensáveis; o efeito da pacificação íntima ao se corrigir os erros novos; os efeitos
evolutivos de melhor discernir.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas das tentativas de acertar; as neossinapses
criadas pela maior elaboração pensênica; as neossinapses criadas das inferências dos significados das parapercepções dos contextos da vida; as neossinapses frutos da construção de novos
padrões de referência sobre a maturidade consciencial.
Ciclologia: o ciclo erros–autorreflexões–erros novos–acertos; o ciclo das desilusões;
o fim do ciclo do erro reiterado; o fim do ciclo do erro milenar; o ciclo de nova aprendizagem
pela compreensão das novas consequências.
Binomiologia: o binômio erro antigo–erro novo; o binômio vergonha-frustração;
a atenção à confrontação do binômio ilusões–autovivências intrafísicas; o binômio erro novo–movimento de mudança; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; a evitação da abordagem errônea no binômio indiferença-vitimização.
Interaciologia: a interação hábitos arraigados–erros reiterados; a interação erros repetidos–posturas assediadoras anticosmoéticas; a interação faculdades mentais–parapercepções
extrassensoriais; a interação perigo-oportunidade; a interação condutas antiquadas–condutas
renovadas; a interação flexibilidade–coragem para evoluir.
Crescendologia: o crescendo erros velhos–erros novos–acertos evolutivos; o crescendo
incômodo intraconsciencial–interassistencialidade; o crescendo homeostático erro novo–correção; o crescendo da criatividade no enfrentamento da vida humana; o crescendo da maturescência consciencial; o crescendo das novas decisões; o crescendo da decifração dos traços intraconscienciais conflitantes.
Trinomiologia: o trinômio decepção-reflexão-satisfação; a oposição ao trinômio rigidez-fossilização-intransigência das condutas normalizadas.
Polinomiologia: o polinômio (erro) novo-original-desconhecido-inédito.
Antagonismologia: o antagonismo determinação / frustração; o antagonismo erro reiterado / erro novo; o antagonismo erro novo / acerto; o antagonismo imobilidade / erro novo.
Paradoxologia: o paradoxo de a falha poder indicar o caminho certo; o paradoxo de
o erro novo poder resultar em novas competências; o paradoxo de o erro novo poder modificar
a ressonância da antiga fôrma holopensênica da conduta anacrônica; o paradoxo de o erro da
conscin sábia poder ser de maiores e de piores consequências em relação aos erros da conscin
tola.
Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a pensenocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo em busca da holomaturidade.
Filiologia: a neofilia; a reciclofilia; a pesquisofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o medo das novas condutas; o receio das repercussões parapsíquicas negativas evitando novas tentativas de abordagem; o autenfrentamento do medo de errar.
Sindromologia: o autenfrentamento da síndrome da autovitimização; a mudança gradativa da síndrome da pré-derrota; a atenção à síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de se pensar ser o tradicional correto pela vetustez; a mania de deixar para depois.
Mitologia: o mito de o erro ter somente o lado mau; o mito da perfeição.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Discernimentologia; a Errologia; a Reciclologia; a Reeducaciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia; a Autoconscienciometrologia; a Psicologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens errans; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens
inexpertus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens recyclans;
o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens conscientiometricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: erro novo ordinário = aquele ocorrido no âmbito dos afazeres do cotidiano intrafísico; erro novo extraordinário = aquele ocorrido nas interpretações em experiências
transcendentais ou multidimensionais.
Culturologia: a cultura da vigília das automanifestações diárias; a cultura da autorreflexão; a cultura do autoconhecimento; o estudo da cultura dos equívocos cometidos na Socin
ainda patológica.
Taxologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
12 áreas a serem consideradas pela consciência lúcida, ao refletir sobre as atitudes retificadoras
cabíveis dos erros novos pessoais identificados:
01. Argumentologia: a construção lúcida dos autargumentos.
02. Autoconscienciometrologia: a fuga da autojustificação compulsiva.
03. Autorganizaciologia: o planejamento e aplicação de rotina de vida organizada.
04. Conscienciografologia: o foco na qualidade na escrita conscienciológica.
05. Descrenciologia: a autocrítica vivenciada; a experimentação de teorias, refutando-as
ou ratificando-as.
06. Energossomatologia: a teática do estado vibracional.
07. Exemplarismologia: a coerência na manifestação do autexemplo, eliminando automimeses dispensáveis.
09. Paradireitologia: a Cosmoética vivenciada, esclarecendo conscins e consciexes.
08. Parapercepciologia: a relativização das hipóteses de interpretação dos fenômenos
extrafísicos.
10. Pensenologia: a Higiene Consciencial, descartando a patopensenidade sobre as demais consciências.
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11. Priorologia: as decisões primazes, pautadas pelo autodiscernimento, vontade inquebrantável e autodeterminação.
12. Proexologia: o completismo proexológico dos intermissivistas na intrafisicalidade.
Filologia. O adjetivo novo traz a intenção de anunciar o erro enquanto oportunidade de
renovação imediata da automanifestação equivocada. Adverte para a hora da mudança iminente
de estratégia.
Terapeuticologia. A retificação depende sobretudo da autointenção. A meta, definida
e cosmoética, aliada ao incremento da autocognição é critério chave para melhor elaboração mental na hora de decidir. A formulação do CPC é ferramenta essencial à conscin lúcida na otimização da vida com mais coerência, ajudando-a na tomada de decisões assertivas. Muitas vezes,
a correção desejada está nas decisões não tomadas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o erro novo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autorrealidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
04. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
07. Erro de abordagem: Autolucidologia; Nosográfico.
08. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
09. Experiência autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Flexibilidade cosmoética: Autocosmoeticologia; Homeostático.
11. Minifalha: Parapatologia; Nosográfico.
12. Quebra qualitativa: Perdologia; Nosográfico.
13. Raciocínio falho: Parapatologia; Nosográfico.
14. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
15. Vontade de acertar: Voliciologia; Homeostático.

O ERRO NOVO EXIGE, DA CONSCIN LÚCIDA, CRIATIVIDADE PARA OPOR-SE À RIGIDEZ PENSÊNICA E À IMOBILIDADE COGNITIVA, AMPLIANDO A ADAPTABILIDADE SADIA E A AUTOGERAÇÃO DE NEOATITUDES TARÍSTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu na própria vida multidimensional
quando faz erro novo? Identificou em quais contextos eles aparecem?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura Atrav s da econcilia o m studo r tico sobre a Afetividade apres. Daniel
Muniz; pref. Marina Thomaz; 342 p.;
caps.; abrevs.; citações; 9 confer ncias, cursos, documentos; 32 entrevistas; 63
enus.; 2 escalas; 3 esquemas; estat sticas; 64 filmogr ficos;
gr fs.; 2 ilus.; 22 infogr ficos; 6 question rios; 2 tabs.; 9
técnicas; glos. 86 termos; 288 refs.; 2 ap nds.; alf.; ndice de ditos populares; 2 x 4 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz de Iguaçu; PR; rasil; 2 9; p gina 2 .
2. Bergonzini, Everaldo; Cosmoeticoterapia: Autoconsciencioterapia através do Código Pessoal de Cosmoética; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 27 enus.; 1 ilus.; 14 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 72 a 83.
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3. Lopez, Adriana; Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodiscernimento quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguari; revisores Dayane Rossa; et al.; 640 p.; 3 seções;
44 caps.; 391 enus.; glos. 200 termos; 8 tabs.; 327 refs.; 2 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 19 a 547.
4. Ruiz-Vargas, Jose María; Manual de la Psicología de la Memoria; 490 p.; 21 x 14 cm; br.; Editorial Síntesis; Madrid, Spain; 2010; páginas 192 a 194.
5. Sheldrake, Rupert; La Presencia del Pasado, Resonancia Mórfica y Hábitos de la Naturaleza (The Presence of the Past); 1988; trad. Marge; 18 cap.; 572 p; Editorial Kairós; Barcelona, España; 1990; páginas 13 a 20.
6. Tart, Charles Theodore; O Psicólogo, a Ciência e o Extraordinário: Uma Introdução à Parapsicologia
(Le Psy hologue l S ien e et l’Extr ordin ire: The End of Materialism – How Evidence of the Paranormal is Bringing
Science and Spirit Together); trad. Virginie Gomez; 402 p.; 4 caps.; 109 refs.; 23 x 16 cm; br.; Saint-Jean de Braye; France; 2 ; p ginas 2 e 3.
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
608 a 610.

M. S. L.
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ERRO SUTIL
(ERROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O erro sutil é o ato ou efeito de a conscin errar, cometendo equívoco tosco,
engano rudimentar ou omissão deficitária grosseira, indiscutível e consensual, contudo de difícil
percepção no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo erro vem do idioma Latim, error, “desvio; erro; falta”. Surgiu no
Século XIII. A palavra sutil deriva também do idioma Latim, subtilis, “sutil; fino; delgado; t nue;
miúdo; delicado; exato; escrupuloso; minucioso; simples; preciso”. Apareceu também no Século
XIII.
Sinonimologia: 01. Desacerto. 02. Distorção sutil. 03. Engano. 04. Entropia sutil.
05. Equívoco sutil. 06. Falha sutil; falta. 07. Incorreção sutil. 08. Lapso; omissão sutil. 09. Erro despercebido; erro involuntário. 10. Antagonismo inconsistente.
Neologia. As 3 expressões compostas erro sutil, erro sutil corrigido e erro sutil fixado
são neologismos técnicos da Errologia.
Antonimologia: 01. Desacerto evidente. 02. Distorção patente. 03. Engano evidente.
04. Entropia. 05. Equívoco evidente. 06. Falha indiscutível; falta óbvia. 07. Incorreção evidente. 08. Lapso evidente; omissão óbvia. 09. Erro deliberado; erro voluntário. 10. Erro digno.
Estrangeirismologia: a mentis defatigatio; o existentiale vacuum; o check-list.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à concentração mental e à atenção.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocorreção; os patopensenes; a patopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a desatenção efêmera capaz de gerar lapsos na autopensenização.
Fatologia: o erro sutil; a falha da atenção pessoal; a hipomnésia; o alerta para a melhoria
da concentração mental pessoal; a existência de outros erros anteriores antes do erro sutil; a aparente correção; o deslize imperceptível; o equívoco silencioso; a difícil determinação da origem
dos erros sutis; a detecção mais fácil dos mais familiarizados em relação ao contexto do erro;
o diagnóstico laborioso.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a qualidade das companhias extrafísicas sendo o indicador de presença de erros sutis não entrevistos na conduta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico de erros sutis produtores de grande equívoco; o sinergismo hiperacuidade-cognição-memória na depuração dos erros sutis.
Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio da máxima eficácia comunicativa.
Codigologia: a opção pela incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC)
instaura o empenho na eliminação de erros sutis na autexpressão.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo os erros em geral.
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Tecnologia: a técnica da evitação do sonambulismo consciencial; a técnica da evitação
do subcérebro abdominal; a técnica do detalhismo; a técnica da autovigilância ininterrupta;
a técnica da evitação do erro sutil.
Voluntariologia: a meta do autaprimoramento evolutivo do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: os efeitos dos erros sutis despercebidos comprometedores do resultado dos
autesforços; os efeitos altamente danosos dos erros sutis insidiosos do relaxamento pessoal.
Ciclologia: o ciclo redação-revisões; o ciclo erro-correção-acerto.
Enumerologia: a particularidade impensada; a nuança imprevista; a minúcia desconsiderada; a ambiguidade impressentida; a distorção impremeditada; a reação negligenciada; a produção inexata.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio distração-descuido; o binômio autorreflexão-acerto.
Interação: a interação minitrafor-megatrafar; a interação erros sutis–perigos ocultos.
Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo patológico erros sutis recorrentes–erro cronicificado.
Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio (homofonia) falta-falha-falência; o trinômio inexperiência-irracionalidade-erro.
Antagonismologia: o antagonismo verpons / erros; o antagonismo exatidão / erro;
o antagonismo assistência interconsciencial / interprisão grupocármica; o antagonismo erro
óbvio / pessoa autoconsciente; o antagonismo erro sutil deliberado / erro sutil despercebido.
Paradoxologia: o paradoxo de erros sutis formais geradores de erros grosseiros no
conteúdo.
Politicologia: a asnocracia; a bobocracia; a vulgocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço aplicada à excelência da autoprodutividade; a lei do retorno.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome do esgotamento; a síndrome da
psicose do revisor.
Mitologia: o mito da onipotência universal; a margem do erro evitável desprezada no
mito da perfeição.
Holotecologia: a absurdoteca; a problematicoteca; a oniroteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Errologia; a Autenganologia; a Antidiscernimentologia Pessoal;
a Desviologia; a Parapatologia; a Antipriorologia; a Anticosmoeticologia; a Autassediologia;
a Autorregressiologia; a Megatrafarologia; a Holopercucienciologia; a Gerontologia; a Etologia
Heurística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o revisor; o especialista; o consultor técnico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a revisora; a especialista; a consultora técnica.
Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens alienatus;
o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens infructiferus; o Homo sapiens deficiens; o Homo sapiens illucidus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: erro sutil corrigido = o engano despercebido, contudo corrigido a tempo;
erro sutil fixado = o engano despercebido, divulgado, publicado e permanecendo sem correção.
Culturologia: a cultura dos equívocos e dos desleixos cometidos na Socin ainda patológica; a cultura inteligente do acerto.
Caracterologia. Sob a ótica da Errologia, no universo ponderável dos erros sutis, a técnica do detalhismo, e não a autopatia do perfeccionismo, faz a conscin lúcida evitar 12 reações
errôneas, sofisticadas, aqui dispostas na ordem alfabética:
01. Autengano insuspeito.
02. Autocoerência imperfeita.
03. Autoconvicção incompatível.
04. Conduta impulsiva.
05. Contorção cognitiva.
06. Contradição ignorada.
07. Equívoco analítico.
08. Exceção desconsiderada.
09. Falha da racionalidade.
10. Fratura do autodiscernimento.
11. Lacuna intelectiva.
12. Subjetividade descontínua.
Etiologia. Segundo a Holopercucienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
3 causas óbvias, mais comuns, dos erros sutis, conforme os interesses da conscin:
1. Falta de autexperiência.
2. Falta de observação acurada.
3. Falta de reflexão profunda.
Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 categorias de erros sutis identificáveis de pronto pela conscin atenta:
1. Erros sutis de lógica: falácias; argumentações falseadas.
2. Erros sutis de percepção: captação distorcida; incompreensão.
3. Erros sutis na comunicação: ruídos; más interpretações.
4. Erros sutis na postura corporal: lesões de repetição; danos mediatos.
5. Erros sutis no corpus teórico: incoerência; contradições.
6. Erros sutis no desenho: proporções não naturais; sensação de estranheza visual.
Sutilezas. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
3 categorias de erros sutis mais sofisticados:
1. Fatuística. O fato pode ser contraditório apenas para o pesquisador, exegeta inexperiente, não sendo contraditório, em si mesmo, no âmbito da Paradoxologia.
2. Pensenologia. O pensene pode ser divergente apenas para os 2 interlocutores precipitados, não sendo divergente, em si mesmo, quanto à realidade sob análise no âmbito da Refutaciologia.
3. Postura. O posicionamento pode ser discordante apenas para o observador emocional, irrefletido ou impulsivo, não sendo discordante quanto aos fatos abordados, no âmbito da Binomiologia (binômio admiração-discordância).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o erro sutil, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
03. Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
04. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
05. Erro digno: Errologia; Nosográfico.
06. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
07. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Pseudoerro: Parapercepciologia; Neutro.
10. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

O ERRO SUTIL, DE QUALQUER ORIGEM E NATUREZA,
CONSTITUI SINAL DE ALERTA AVISANDO A CONSCIN
LÚCIDA PARA APURAR A AUTOCONCENTRAÇÃO MENTAL
E A ATENÇÃO AOS DETALHES NAS AÇÕES DIUTURNAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cometeu algum erro sutil este ano? Você o corrigiu logo ao constatar o engano ou deixou ficar como estava?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos.
300 termos; 21 x 28 cm; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 71.
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ESBANJAMENTO CONSCIENCIAL
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esbanjamento consciencial é a condição da conscin incauta, integrante da
geração moderna da fartura, pessoa sem vivências de vicissitudes, percalços, dificuldades e guerras, esbanjadora incapaz de valorizar e aproveitar eficazmente os valiosos recursos disponíveis
e recebidos para a consecução da autoprogramação existencial (autoproéxis).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra esbanjamento é de origem obscura. Surgiu no Século XX. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum
a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Esbanjamento existencial. 02. Desperdício proexológico. 03. Autodesperdício de oportunidades. 04. Perdularismo pessoal. 05. Esbanjamento do tempo. 06. Autodissipação de cons. 07. Autocorrupcionismo. 08. Megaesbanjamento multifacético; Perdologia. 09. Incompléxis pessoal. 10. Insucesso pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo esbanjamento: esbanjada; esbanjado; esbanjador; esbanjadora; esbanjar; esbanjatório; megaesbanjamento.
Neologia. As 3 expressões compostas esbanjamento consciencial, esbanjamento consciencial parcial e esbanjamento consciencial completo são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Antiesbanjamento consciencial. 2. Aplicação consciencial. 3. Aproveitamento consciencial. 4. Autempenho prioritário. 5. Compléxis pessoal.
Estrangeirismologia: o sic transit gloria mundi; o waste money.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades na aplicação dos recebimentos proexológicos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do perdularismo evolutivo; os ectopensenes; a ectopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os
patopensenes; a patopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os nosopensenes;
a nosopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade.
Fatologia: o esbanjamento consciencial; a Era da Fartura; o desregramento pessoal; os
talentos conscienciais esbanjados infrutiferamente; o desperdício da existência intrafísica; o tempo malgasto; a perda do precioso tempo evolutivo; o consumismo paroxístico; a compulsão do
desperdício; a gastança suntuária; os desperdícios de esforços; os supérfluos; os banalismos; as
omissões deficitárias; os esbanjamentos múltiplos; os travões à proéxis; as distorções; o ato de
gastar à toa; o ato de gastar ruinosamente; os excessos; os pertúrbios; a heterotopia; o descaminho; o tresmalhamento; as crises pessoais de excentricidades; a visão curta sem priorização;
o perdularismo cronicificado; o desperdício de energias, tempo e espaço existenciais; o esbanjamento e a arrogância; a patogescon; as autopotencialidades evolutivas esbanjadas; a autodissipação de cons; a procura do tempo esbanjado; os esforços das reciclagens intraconscienciais; a poupança inteligente.
Parafatologia: as ECs malgastas; a falta da autovivência do estado vibracional (EV)
profilático.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio do sabendo usar não
irá faltar.
Codigologia: o nível e qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs) desprezada.
Tecnologia: a ausência da aplicação da técnica do detalhismo; a antitécnica de viver;
a técnica da evitação da cultura inútil.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito patológico acumulativo da negligência.
Ciclologia: o ciclo pessoal de desperdícios existenciais; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo fartura-carência.
Enumerologia: os esbanjamentos; os desperdícios; os perdularismos; as dispersões; os
desvios; as ectopias; os regressismos.
Binomiologia: o binômio incompléxis-melin; o binômio patológico esbanjamento de alguns–carência de muitos.
Interaciologia: a interação patológica egocentrismo–deserção laboral.
Crescendologia: o crescendo patológico carência-heterassédio.
Trinomiologia: o trinômio patológico desmotivação-boavidismo-lazer; o trinômio patológico esbanjamento-gula-luxúria.
Antagonismologia: o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo Profilaxia / Perdularismo; o antagonismo previsão / esbanjamento; o antagonismo esbanjar / investir;
o antagonismo patológico extremo esbanjamento / avareza.
Politicologia: a ludocracia; a vulgocracia.
Legislogia: as leis da Economia Consciencial; a lei do esforço mínimo.
Filiologia: a hedonofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do desperdício;
a síndrome da despriorização; a síndrome do “eu mereço”.
Maniologia: a ludomania.
Holotecologia: a proexoteca; a sincronoteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a toxicoteca; a trafaroteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Perdologia; a Desviologia; a Inutilogia; a Autoincoerenciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autoperdoador incauto; o esbanjador; o gastador;
o perdulário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a autoperdoadora incauta; a esbanjadora;
a gastadora; a perdulária.
Hominologia: o Homo sapiens dilapitador; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens dedicator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: esbanjamento consciencial parcial = o posicionamento do desertor, contudo voltando, depois, na condição de retomador de tarefa consciencial; esbanjamento consciencial completo = o do minidissidente caindo nas malhas do incompléxis.
Culturologia: a cultura das inutilidades; a cultura do consumismo; a cultura da fartura
na modernidade; a Multiculturologia Proexológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esbanjamento consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
04. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
07. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
09. Economia da vida consciencial: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
10. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
11. Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
14. Somatório de esforços: Maxiproexologia; Neutro.
15. Tesaurização: Autoproexologia; Homeostático.

OS ATOS DE ESBANJAMENTOS CONSCIENCIAIS DERIVAM, EM GERAL, DA IMATURIDADE DA CONSCIN, LOGO DEPOIS DO PRIMEIRO CURSO INTERMISSIVO, ANTE
AS NEOPRIORIDADES EVOLUTIVAS TRANSCENDENTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já cometeu algum esbanjamento consciencial?
Qual foi a solução posterior?
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ESBREGUE INTERMISSIVO
(IMPACTOTERAPEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esbregue intermissivo é a paratécnica impactoterápica utilizada pelos amparadores, durante o período entre vidas, notadamente no Curso Intermissivo (CI), visando a ampliação da lucidez da consciex através do choque de realidade cosmovisiológica a maior, catalisadora das crises de crescimento e consequente neoperspectivação proexológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra esbregue tem origem obscura. O prefixo inter deriva do idioma
Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O voc bulo missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixe ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Impactoterapia intermissiva. 2. Paradvertência evolutiva entre vidas.
3. Admoestação intermissiva. 4. Paraimpactoterapia intermissiva. 5. Parencantoamento cosmoético.
Neologia. As 3 expressões compostas esbregue intermissivo, esbregue intermissivo acatado e esbregue intermissivo ignorado são neologismos técnicos da Impactoterapeuticologia.
Antonimologia: 1. Exortação melíflua. 2. Reaviso punitivo. 3. Reprimenda malintencionada. 4. Prognóstico de mau agouro. 5. Esbregue intrafísico.
Estrangeirismologia: o contato com os truth and hard parafacts; o stop, it´s enough do
Curso Intermissivo; o insight providencial; o evolutionary understanding; o Intermissarium; a virada do status quo; o Neopensenarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições intermissivas.
Coloquiologia: o paratapa na cara e a parafratura exposta cosmoéticos.
Ortopensatologia: Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “CI. O esbregue positivo que o intermissivista leva no CI é para ajudar na mudança
do autotemperamento para melhor”.
2. “Esbregues. O esbregue é a crise de crescimento e também, em certos contextos,
a Impactoterapia. Ao ingressar no Curso Intermissivo (CI), a consciex, em geral, sofre alguma categoria de esbregue extrafísico ou choque cosmovisiológico quanto à autevolução”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Impactoterapia; os impactopensenes; a impactopensenidade; os paralucidopensenes; a paralucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: as escolhas e ações da vida humana reverberando no balanço existencial intermissivo; a etologia nosográfica da conscin, gerando condição pró-esbregue, futuramente, enquanto consciex; as escolhas ectópicas; as consequências inevitáveis das escolhas; a liderança
pretérita sopitando a necessidade do alerta consciencial intermissivo; as consequências da abrangência de ações pretéritas, nosográficas e homeostáticas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da
consciência indicando a necessidade de receber a Impactoterapia intermissiva; o saldo evolutivo
da última vida intrafísica; o saldo evolutivo de várias vidas intrafísicas consecutivas; os esbregues
recorrentes atuais, intrafísicos, demonstradores da ausência de autenfrentamento suscitado na intermissão; a percepção intrafísica do esbregue anterior à vida humana atual; a crítica e a autocrítica; a opção pelo autodesassédio; a condição de semperaprendente; a vontade de acertar; o paradigma consciencial; a verdade nua e crua com base nos fatos e parafatos; a informação evolutiva-
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mente útil; o autodiagnóstico apaziguador; o constrangimento cosmoético mínimo; o autencantoamento cosmoético; o processo de reciclagem temperamental iniciado pelo esbregue intermissivo;
a descensão cosmoética; a revisão dos autovalores; a redefinição dos autoposicionamentos; a prudência e a cautela como caracteristicas dos intermissivistas; o potencial latente de autenfrentamento e autossuperação na vida humana subsequente; a conscientização do esbregue intermissivo
recente motivadora da catálise neoproexológica.
Parafatologia: o esbregue intermissivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Paraimpactoterapia; o autoparadiagnóstico evolutivo impactante; o impacto consciencial
quanto à realidade evolutiva; o mérito e o demérito da consciex “esbregada”; os paraditames dos
amparadores extrafísicos; a injunção extrafísica crítica; o reencontro de antigos credores extrafísicos; as consequências extrafísicas das escolhas homeostáticas ou nosográficas; a reação post-mortem perante a pararrealidade consciencial; as paracicatrizes morais do psicossoma; a megamelex;
os resgates na Baratrosfera; o parapsicodrama antimelex; o maxiesbregue pró-evolutivo como pararreprimenda do evoluciólogo ao intermissivista recém-dessomado; o “sopro” de ideia extraf sica avançada; a paraimpactoterapia das parexcursões interplanetárias; o parapsicodrama extrafísico
visando o “choque de realidade” da consci ncia; a parapsicoteca da comunex Jardins da Luz Perpétua fornecedora de dados holobiográficos grupais; a visão panorâmica; o rapport com a consciex pelo conhecimento da FEP, através das fieiras das vidas consecutivas; as paramizades raríssimas coadjutoras do parapalco existencial e intermissivo; o paracontato prodigioso; a paraprescrição do Curso Intermissivo; a autoconscientização dos equívocos de abordagem geradores de
crenças e autoconvicções antievolutivas; a mea maxima culpa seriexológica; a câmara extrafísica
de autorreflexão; a ampliação significativa do entendimento multidimensional e multiexistencial
da dinâmica evolutiva pessoal e grupal; o pararremédio amargo; o estudo pessoal do incompléxis
em retrovida recente; o descarte das automimeses multiexistenciais inúteis; a megaterapêutica extrafísica geradora da voliciolina quanto à autevolução; o balanço seriexológico; o ato de fazer as
pazes com o passado e acatar orientação de consciexes mais evoluídas; a irresistibilidade do amparo extrafísico; o toque de Serenão; a cirurgia de destino; a assunção de trabalhos extrafísicos assistenciais promotores de recomposições grupocármicas; a Inteligência Evolutiva (IE) enriquecida
pelos aprendizados advindos do esbregue intermissivo; o empenho reciclogênico da consciex motivada em programar vida intrafísica visando a maxiproéxis grupal; a assunção de neorresponsabilidades proexológicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a necessidade do sinergismo Impactoterapia-Recinologia; o sinergismo autodiagnóstico-autenfrentamento.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do autoimperdoamento cosmoético; o princípio tarístico do autesclarecimento; o prin ípio utop r psíqui o “ ontr f tos
não h p r rgumentos”; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do megafoco
mentalsomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: os paracódigos extrafísicos de conduta pessoal; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as recomposições da teoria das interprisões grupocármicas; as teorias
conscienciológicas impactoterápicas; a teoria das cláusulas pétreas na Proexologia.
Tecnologia: as técnicas de resgates extrafísicos; as técnicas de desassedialidade consciencial; a paramnemotécnica; a técnica do heterodespertamento consciencial; a técnica da tares;
a técnica da Cosmoética Destrutiva; a Paratecnologia da parapsicoteca; as técnicas de paraprendizagem; a paratécnica favorecedora da autoconscientização dos erros, enganos e omissões
geradores do estado de melex; as técnicas autoconsciencioterápicas; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o paravoluntariado docente dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos; o voluntariado técnico da Conscienciologia.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico grupal do Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório de desassédio mentalsomático Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paradireitologia;
o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos
Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito impactante do esbregue intermissivo; o efeito pós-cirúrgico da Impactoterapia; o efeito megarreflexivo do esbregue intermissivo; o efeito halo do esbregue intermissivo na renovação consciencial; os efeitos organizadores dos esbregues intermissivos; os efeitos paraterapêuticos no intermissivista convalescente; os efeitos holossomáticos do paraimpacto
tarístico; os efeitos variáveis do esbregue nas manifestações da conscin intermissivista; os efeitos
grupais mediatos dos esbregues intermissivos individuais.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes da recuperação de cons por meio da autorreflexão intermissiva.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo impacto-reflexão-compreensão-renovação; o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo ignorância–autolucidez–recin–ingresso no CI; o ciclo erro-retificação-acerto.
Enumerologia: o esbregue intermissivo inicial do choque da autopararrealidade pós-dessomática; o esbregue intermissivo cosmovisiológico patrocinado pelos amparadores; o esbregue intermissivo potencializador da crise existencial; o esbregue intermissivo pós-melex; o esbregue intermissivo das primeiras aulas do CI; o esbregue intermissivo das neoparavivências interassistenciais da recomposição grupocármica; o esbregue intermissivo preparando a bagagem pré-ressomática.
Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida extrafísica; o binômio melin-melex; o binômio admiração-discordância; o binômio recin-recéxis; o binômio Impactoterapia-autorreflexão; o binômio autorreflexão-autorresponsabilidade; o binômio balanço da vida pregressa–planejamento de vida futura; o binômio recebimento extrafísico–retribuição intrafísica.
Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação assistido-assistente;
a interação papel social–papel parassocial; a interação retrovida–vida atual; a interação foco de
intervenção–predisposição à mudança.
Crescendologia: o crescendo nosográfico minifracasso-megafracasso; o crescendo melin-melex; o crescendo fechadismo-abertismo-maxifraternismo; o ingresso no Curso Intermissivo
resultante do crescendo das recins.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio pararreeducação evolutiva–Paraterapêutica Consciencial–paraprofilaxia proexológica; o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade; a compreensibilidade da paramensagem impactante relativa ao nível do trinômio acuidade paraperceptiva–bagagem paracognitiva–racionalidade paracientífica.
Polinomiologia: o polinômio melin-melex-autorreflexão-CI-recin; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio forma-intensidade-extensão-duração-repercussão.
Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida intermissiva; o antagonismo megamelex / CI; o antagonismo geopolítico Baratrosfera / Interlúdio; o antagonismo visão
traforista / visão trafarista; o antagonismo pararrealidade acessível / pararrealidade
incognoscível; o antagonismo cautela / estagnação.
Paradoxologia: o paradoxo mérito em receber Impactoterapia–demérito por necessitar
a Impactoterapia; o paradoxo candura-firmeza; o paradoxo sutileza–alto impacto; o paradoxo
esbregue–autorganização; o paradoxo esbregue–maturidade consciencial; o paradoxo impacto–
–refazimento imediato; o paradoxo do heterencantoamento desconcertante gerador de pacificação íntima.
Politicologia: a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
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Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da Cosmoética; as leis da Paradiplomacia.
Filiologia: a autocogniciofilia; a reciclofilia; a cognofilia; a neofilia.
Fobiologia: o medo de errar; a mnemofobia; a fobia perante credores do passado.
Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da
dispersão consciencial.
Maniologia: a mania da autoculpa; a religiomania.
Mitologia: as autodesmistificações; a mitoclastia.
Holotecologia: a intermissioteca; a parapsicoteca; a cognoteca; a parafenomenoteca;
a psicossomatoteca; a seriexoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Impactoterapeuticologia; a Perfilologia; a Parageneticologia;
a Holomnemônica; a Seriexologia; a Autocogniciologia; a Recinologia; a Autoconsciencioterapeuticologia; a Autoproexologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o impactoterapeuta; o intermissivista “esbregado”; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista;
o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a impactoterapeuta; a intermissivista “esbregada”; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo
sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: o esbregue intermissivo acatado = aquele no qual a consciex, lúcida,
promove autorreflexão cosmoética e renovação consciencial com franca automotivação para
o aproveitamento das cláusulas do Curso Intermissivo em vida humana subsequente; o esbregue
intermissivo ignorado = aquele no qual a consciex, resistente, não promove autorreflexão e desperdiça a oportunidade do Curso Intermissivo, insistindo no erro, com a manutenção da tendência
à automimese patológica, sem atuar como minipeça do maximecanismo assistencial em vida humana subsequente.
Culturologia: a Paracultura da Intermissiologia; a cultura proexológica.
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Hipóteses. De acordo com a Psicossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
11 fatores redutores do autodiscernimento da conscin incompletista, recém-dessomada, ocorridos
em vivências anteriores, como possíveis causas da necessidade da aplicação de esbregue intermissivo paradidático, no universo da Cosmoeticologia:
01. Apriorismose.
02. Automimeses dispensáveis.
03. Belicosidade.
04. Dispersão consciencial.
05. Dogmatismo.
06. Egoísmo.
07. Expectativas frustradas.
08. Incoerências.
09. Mágoas e ressentimentos.
10. Teimosia.
11. Tríade da erronia.
Consequências. Pela Conscienciometrologia, o intermissivista, na dimensão intrafísica
posterior ao esbregue intermissivo, pode apresentar indicadores do aproveitamento recinológico
por meio da ampliação da cautela perante fatos e parafatos, mudanças de valores conscienciais
e consequente reciclagem pensênica, com foco na consecução da neoproéxis.
Travões. Conforme a Autoconsciencioterapeuticologia, importa ao intermissivista, a autoinvestigação e o autodiagnóstico de travões atuais reverberando ou sendo espuriamente justificados por possível esbregue intermissivo. Ser cauteloso não é sinônimo de ter o freio de mão puxado.
Paraterapeuticologia. Segundo a Consciencioterapeuticologia, a assunção e aplicação
dos trafores conscienciais no autenfrentamento dos traços-fardos a serem reciclados tornam-se
condição sine qua non para a consciência interessada na autorremissão.
Autoparaprofilaxia. Segundo a Proexologia, a condição assumida de minipeça interassistencial do maximecanismo proexológico grupal, a definição da especialidade pessoal e a vontade inquebrantável perante o próprio processo de reciclogenia, são exemplos de medidas autoprofiláticas rumo ao completismo existencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esbregue intermissivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
03. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
04. Esbregue pró-evolutivo: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
06. Incompléxis: Autoproexologia; Nosográfico.
07. Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
08. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
09. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
10. Melex: Intermissiologia; Nosográfico.
11. Paramomento impactante: Extrafisicologia; Homeostático.
12. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
13. Retrocognição intermissiva: Retrocogniciologia; Neutro.
14. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Viragem intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
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O ESBREGUE INTERMISSIVO, PARASSINAL COSMOÉTICO
MEGAIMPACTANTE, EXORTA A CONSCIÊNCIA A AMPLIAR
O AUTODISCERNIMENTO E GERAR ALTO IMPACTO PROEXOLÓGICO PELA AUTORRECICLAGEM DOS TRAFARES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter passado por algum tipo de esbregue
intermissivo? Quais os aprendizados e benefícios desse parafato na presente vida humana e proéxis atual?
Bibliografia Específica:
1. 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 minicurrículo; 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 101.
2. Vieira, Waldo; Cristo Espera por Ti; (Pelo espírito de Honoré de Balzac); 328 p.; 5ª Ed.; 18,5 x 13,5 cm;
enc.; Instituto de Difusão Espírita; Araras, SP; 1985; páginas 12 a 21 e 313 a 325.
3. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 50, 51 e 1301.
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 335 e 612.
5. Xavier, Francisco Cândido; Libertação; (Pelo espírito de André Luiz); 288 p.; 33a Ed.; 21 x 14 cm; enc.;
Federação Espírita Brasileira; Brasília, DF, 2015; páginas 67 a 80, 155 a 180, 221 a 232 e 239 a 243.
6. Idem; Voltei; (Pelo espírito de Irmão Jacob); 184 p.; 28ª Ed.; 21 x 14 cm; enc.; Federação Espírita Brasileira; Brasília, DF, 2014; páginas 19, 20, 53, 56, 57, 65, 66, 87, 91, 115 a 120, 128 a 142 e 151 a 165.
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ESBREGUE PRÓ-EVOLUTIVO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esbregue pró-evolutivo é o ato ou efeito de a consciência, intra ou extrafísica, receber e / ou emitir repreensão, advertência, pito, reprimenda, bronca, corrigenda, admoestação impactoterápica, cosmoética e tarística.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra esbregue tem origem obscura. O prefixo pro vem do mesmo idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol de”. O vocábulo evolutivo procede também do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de
percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Advertência tarística. 2. Chamada impactoterápica. 3. Esbregue interassistencial. 4. Reprimenda cosmoética. 5. Corretivo tarístico.
Neologia. As 3 expressões compostas esbregue pró-evolutivo, miniesbregue pró-evolutivo e maxiesbregue pró-evolutivo são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Elogio pró-evolutivo. 2. Exaltação do trafor. 3. Incentivo traforístico. 4. Esbregue malintencionado.
Estrangeirismologia: o Autorreflexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criticidade cosmoética.
Coloquiologia: o ato de levar sabão em momento oportuno; o ato de passar sermão;
o ato de dar puxão de orelha providencial; o fato de levar escovadela reparadora; o ato de espinafrar a conscin incauta; o ato de vestir a carapuça tarística; o ato de explicitar o megatrafar, doa
a quem doer.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da heterocriticidade pró-evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; a intencionalidade ilibada expressa na autopensenização do autor do esbregue; os criticopensenes; a criticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; o holopensene pessoal da ortointencionalidade.
Fatologia: o esbregue pró-evolutivo; a chamada de atenção objetivando a reciclagem intraconsciencial; o alerta cosmoético do compassageiro evolutivo; o abertismo às heterocríticas
construtivas; a reprimenda do médico à conscin desleixada quanto aos exames periódicos; o esbregue do professor ao aluno negligente; a repreensão do preceptor ao educando atrasado; a chamada do consciencioterapeuta ao evoluciente procrastinador dos registros da autopesquisa; a evitação dos mecanismos de defesa do ego (MDEs) ao receber heterocr tica; o “sorriso amarelo” da
consciência-alvo da reprimenda; o avestruzismo ingênuo; o ato de sair pela tangente da conscin
autocorrupta; o alerta do revisor quanto às correções necessárias não realizadas no texto; a checagem da intenção do autor do esbregue; o cuidado em não colocar a reprimenda a serviço do revanchismo; a satisfação malévola indicando a intencionalidade patológica do heterocriticador;
a dosagem da tares de acordo com o fôlego do assistido; a evitação do estupro evolutivo; o histrionismo cosmoético, calculado, do esbregue tarístico; a carraspana mentalsomática corroborada
pelo ato de não tremer as mãos; o tom de voz tranquilo ao efetivar o corretivo esclarecedor; a imperturbalidade necessária ao agente da ortorrepreensão; a evitação do carregamento desnecessário
nas tintas; o ato de lidar bem com o rebote emocional da consciência receptora do esbregue; a escolha das palavras certas, no momento certo, para efetivar a censura cosmoética; o constrangimento terapêutico; o confrangimento cosmoético; a evitação lúcida da omissão deficitária; a autoconfiança do assistente qualificando a intencionalidade da intervenção tarística; o ato de desdra-
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matizar tanto a emissão quanto a recepção do esbregue pró-evolutivo; a inteligência evolutiva
(IE) explicitada no aceite da reprimenda evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o esbregue paradiplomático do evoluciólogo à consciex recentemente dessomada; a reprimenda silenciosa do amparador extrafísico da tenepes, ao cruzar os braços perante tenepessista tíbio; o esbregue intermissivo; a projeção lúcida (PL) vexaminosa; a experiência de quase-morte (EQM) oportunizando
o puxão de orelha dos amparadores extrafísicos à consciência incauta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocriticidade-heterocriticidade; o sinergismo abertismo consciencial–Debatologia; o sinergismo neofilia-renovação; o sinergismo patológico dos autapriorismos; o necessário sinergismo Impactoterapia-Recexologia; o sinergismo assertividade
cosmoética–ortointencionalidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) recomendado tanto ao emissor do esbregue, quanto ao receptor; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o prin ípio do “isso t mb m
pass ”; o princípio cosmoético de respeitar o nível evolutivo das consciências; o princípio de, na
dúvida, abster-se da heterocrítica; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio da Cosmoética Destrutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a repreensão pró-evolutiva; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da heterocriticidade; a teoria da intencionalidade sadia; a teoria
da zona de desconforto; as teorias psicológicas sobre dar e receber feedback; a teática da criticidade sadia e interassistencial; a teoria da verdade relativa de ponta, incentivando a consciência
às autorrecins; as teorias conscienciológicas impactoterápicas.
Tecnologia: as técnicas histriônicas parapedagógicas; a técnica tarística do soco na
cara empregada fraternalmente na Impactoterapia; a técnica da parafratura exposta; a técnica do
enfrentamento do malestar; a técnica do inventário dos próprios erros (Errologia); a técnica da
autorreflexão de 5 horas aplicada ao conteúdo da repreensão; a técnica da banana techique;
a técnica da conscin-trafor em contraponto ao esbregue explicitador dos trafares; a técnica da
correção imediata dos erros.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico das equipes de revisores e heterocriticadores técnicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o trio de laboratórios mentaissomáticos Holociclo, Holoteca e Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria.
Efeitologia: o efeito impactante do esbregue pró-evolutivo; o efeito da crise de crescimento gerada pela tares; o efeito cumulativo dos esbregues impulsionadores das autorrecins;
a retomada das diretrizes da autoproéxis enquanto efeito da tares assertiva; o efeito autobenigno
da antivitimização.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes da autorreflexão sobre a bronca tarística
recebida.
Ciclologia: o ciclo das autorreflexões.
Enumerologia: a corrigenda reeducativa dos pais; a corrigenda pedagógica dos professores; a corrigenda norteadora do preceptor; a corrigenda assertiva do parceiro afetivo; a corrigenda tarística dos compassageiros evolutivos; as corrigendas autestruturadoras das autorrecins;
a corrigenda cosmoética dos amparadores extrafísicos.
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Binomiologia: o binômio morder-assoprar; o binômio fornecer crítica–receber crítica;
o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio escutar-ponderar; o binômio autorreflexão-reatividade; o binômio assistido-assistente.
Interaciologia: a interação feedback impactoterápico–solilóquio autorreciclador; a interação apreço pela autolucidez–opção pelo autodesassédio; a interação assistente-assistido;
a interação alerta pró-evolutivo–autorreflexão profunda; a interação autanálise-heteranálise;
a interação autenfrentamento lúcido–autorreciclagem programada; a interação solilóquio-autexposição.
Crescendologia: o crescendo das reciclagens intraconscienciais; o crescendo tacon-tares; o crescendo intenção patológica–intenção dúbia–intenção cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio conhecer-avaliar-criticar; o trinômio escutar-refletir-reciclar.
Polinomiologia: o polinômio crítica-pesquisa-cognição-realismo; a lucidez do autor da
corrigenda quanto ao polinômio pessoa certa–local correto–momento oportuno–informação providencial; o polinômio autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo heterocrítica benéfica / heterocrítica maléfica; o antagonismo encantoamento cosmoético / encantoamento anticosmoético; o antagonismo esbregue
humilhante / esbregue tarístico; o antagonismo estupro evolutivo / corretivo cosmoético; o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária (omissuper); o antagonismo conluio anticosmoético / glasnost consciencial; o antagonismo constrangimento íntimo / constrangimento público.
Paradoxologia: o paradoxo de o esbregue cosmoético poder gerar euforia; o paradoxo
amizade-debate.
Legislogia: a lei do maior esforço em dar e receber feedback tarístico.
Filiologia: a heterocriticofilia; a reeducaciofilia; a autocogniciofilia; a evoluciofilia;
a proexofilia; a autoconscienciometrofilia; a reciclofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: a criticofobia superada; a autopesquisofobia na base da rejeição às heterocríticas.
Sindromologia: a síndrome de Poliana dificultando o esbregue cosmoético.
Holotecologia: a criticoteca; a cognoteca; a conscienciometroteca; a mentalsomatoteca;
a assistencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Ortopensenologia;
a Autopesquisologia; a Paradiplomacia; a Histrionologia; a Discernimentologia; a Conscienciometrologia; a Recinologia; a Autodescrenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o heterocriticador cosmoético; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a heterocriticadora cosmoética; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a cons-
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cienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens convictus; o Homo sapiens indisciplinatus; o Homo sapiens exemplologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniesbregue pró-evolutivo = a reprimenda do consciencioterapeuta ao
evoluciente; maxiesbregue pró-evolutivo = a pararreprimenda do evoluciólogo ao intermissivista
recém-dessomado.
Culturologia: a cultura da transparência; a cultura do feedback; a cultura da explicitação da intraconsciencialidade.
Tipologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 tipos de reprimendas cosmoéticas
passíveis de serem emitidas e / ou recebidas pelas conscins com abertismo às interlocuções tarísticas:
1. Esbregue conscienciométrico: os feedbacks incisivos durante a técnica da conscin-cobaia voluntária; a evidenciação das incoerências entre os autotrafores e autotrafares durante
a heteranálise conscienciométrica.
2. Esbregue consciencioterápico: o chamamento ao autorrealismo do evoluciente;
a cobrança assistencial das tarefas terapêuticas; a impactetoterapia calculada.
3. Esbregue interduplista: a reclamação ponderada manifesta ao duplista displicente.
4. Esbregue paradiplomático: os pareceres admoestatórios da União Internacional das
Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); as recomendações assertivas do
Apoio a Voluntários e Alunos (AVA).
5. Esbregue parental: os pitos paternos; a punição adequada à criança birrenta; a repreensão carinhosa, porém firme, dos avós.
6. Esbregue revisístico: o reparo do texto indicado de maneira enfática, alertando para
a banalização do confor em questão; o feedback realista, tarístico, no osso, durante revisão do livro pessoal; a recusa do artigo submetido a evento científico, com base na superficialidade da
abordagem temática.
7. Esbregue tertuliário: a explicitação do ato anticosmoético alheio online; a resposta
impactoterápica à pergunta do tertuliano curioso; o esbregue orientador, público, ao intermissivista inadaptado.
Antievoluciologia. Nem todo esbregue é pró-evolutivo ou interassistencial, a exemplo
das corrigendas anticosmoéticas cruéis, ainda vigentes no início do Século XXI, em culturas específicas: o apedrejamento de mulheres consideradas adúlteras; a pena de morte; a queima de arquivo na ação de grupos de extermínio; o açoitamento enquanto punição legal. Eliminemos nossas
barbáries.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esbregue pró-evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Diálogo desassediante: Interassistenciologia; Homeostático.
Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Opção pela correção: Opciologia; Homeostático.
Orgulho teimoso: Perdologia; Nosográfico.
Pseudoindignidade: Cosmoeticologia; Neutro.
Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.

O ESBREGUE, QUANDO COSMOÉTICO E TARÍSTICO, REPRESENTA APORTE ASSISTENCIAL À CONSCIÊNCIA LÚCIDA, MOTIVADA QUANTO ÀS AUTORRECINS PROFUNDAS
INDISPENSÁVEIS AO INCREMENTO HOLOMATUROLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a pertinência interassistencial de
dar ou receber corrigenda pró-evolutiva? Está preparado(a) para a entrevista pós-dessomática com
o evoluciólogo de plantão?
E. M. M.
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ESCALA

CONSCIÊNCIA CONTÍNUA
(EVOLUCIOLOGIA)

DA

I. Conformática
Definologia. A escala da consciência contínua é o esquema do estado da consciência
contínua, ou hiperlucidez intraconsciencial, condição rara da conscin ou da consciex capaz de vivenciar a continuidade da lucidez ininterrupta, sem nenhum hiato no transcurso da vida consciencial, seja qual for o contingenciamento experiencial, momento evolutivo ou dimensão na qual se
manifeste.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escala vem do idioma Latim, scala, “degraus; escadaria; escada”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra contínua
procede também do idioma latim, continuus, “cont nuo; sem descontinuidade”. Surgiu igualmente
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Escala do estado da consciência contínua. 2. Escala conscienciológica. 3. Escala da lucidez consciencial. 4. Escala da hiperlucidez ininterrupta. 5. Escala da hiperacuidade consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo escala: escalação; escalada; escaladiço; escalado; escalador; escaladora; escalamento; escalão; escalar;
escalograma; microescala; superescala.
Neologia. As 3 expressões compostas escala da consciência contínua, escala da consciência contínua evoluciológica e escala da consciência contínua serenológica são neologismos
técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Escala evolutiva das consciências. 2. Escala hierárquica do grupo
evolutivo. 3. Escala Internacional de Temperatura.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do discernimento quanto à autolucidez multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a hierarquia da lucidez; a hierarquia evolutiva; o emprego das escalas; as pesquisas escalares da consciência do vírus ao Serenão; a escala social dos cidadãos; a escala interassistencial; a escala patológica da tríade da erronia; a escala dos valores pessoais; o estado
vulgar da consciência ou lucidez descontínua; as memórias pessoais; o taquipsiquismo.
Parafatologia: a escala da consciência contínua; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a experiência inicial da projeção
de consciência contínua.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da evolução consciencial.
Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada; a teoria das localizações das sedes
da consciência.
Tecnologia: a técnica dos conceitos escalares.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: a escala da lucidez da conscin projetada; a escala de observação extrafísica; a escala de contatos extrafísicos; a escala das faixas etárias humanas; a escala das prioridades evolutivas; a escala das parapercepções; a escala dos autores mentaissomáticos.
Binomiologia: o binômio vigília intrafísica–sono.
Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais;
a interação do minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos.
Crescendologia: o crescendo lucidez descontínua–lucidez contínua–hiperlucidez progressiva.
Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio concentração-atenção-lucidez; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hiperacuidade-priorização-manutenção.
Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do movimento ininterrupto; a lei da vida ininterrupta.
Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a autofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a tecnoteca; a mnemonicoteca; a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Escalologia; a Cogniciologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Parafenomenologia; a Cosmoeticologia; a Cosmoconscienciologia;
a Parapolimatia; a Paradireitologia; a Parassociologia; a Harmoniologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; 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 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 evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; 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 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 evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens consciocontinuus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escala da consciência contínua evoluciológica = a da autoconsciencialidade do evoluciólogo veterano; escala da consciência contínua serenológica = a da autoconsciencialidade do Serenão ou Serenona.
Culturologia: a Holoculturologia.
Estágios. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, a escala do estado da consciência contínua, na hipótese didática com 7 estágios evolutivos ou ascendentes, assentados, em particular, na condição da projetabilidade lúcida (PL) pessoal, prioritária
no atual nível evolutivo da Humanidade Terrestre:
1. Provas. Estágio dos projetores conscientes comuns, iniciantes, de todos os tipos. Primeiro período trafarista, do porão consciencial e provas conscienciais multidimensionais. Ocorre
a descoberta do psicossoma, do energossoma e do EV. Desaparecem o buscador-borboleta,
a conscin vulgar ou troposférica, o subcérebro abdominal e as dúvidas mortificadoras.
2. Impactologia. Estágio-encruzilhada para o aproveitamento integral da autoproéxis.
A conscin inversora ou reciclante define o próprio destino, ficando no ponto morto ou dominando
o soma. Aqui acontecem as PCs pelo mentalsoma e a autovivência da cosmoconsciência. A conscin, minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, abre a conta-corrente policármica com a prática da tenepes e da ofiex, no nível da atividade do ciclo multiexistencial pessoal.
3. Admissiologia. Estágio da admissão da conscin à condição de epicon lúcido perante
o Evoluciólogo ou Orientador Evolutivo. A autonomia de voo da conscin projetada vai a duas
horas de ausência lúcida do soma, com rememoração em bloco. Aqui a conscin traforista torna-se
colaboradora ativa do escalão secundário, contudo, no holopensene dos Serenões (Colégio Invisível dos Serenões).
4. Cosmoeticologia. Estágio da produção das PCs lúcidas, assistenciais e consecutivas,
pelo psicossoma, durante a noite inteira. Aqui, a incorruptibilidade cosmoética torna-se indispensável. A conscin lúcida – o ser já desperto ou desassediado permanente total – incorpora rotineiramente o uso assistencial da maioria dos fenômenos energéticos, anímicos e parapsíquicos.
5. Filiação. Estágio da produção das PCs assistenciais e consecutivas, através do mentalsoma, eventualmente, em determinada noite inteira. As PCs se integram de modo definitivo
à vida da conscin dinamizadora das pesquisas multidimensionais. As autorretrocognições predispõem a instalação da memória contínua e dos primeiros passos para o serenismo teático. Aqui,
a conscin se matricula ou se filia, com plena consciência autocrítica, às diretrizes do Orientador
Evolutivo.
6. Sutilização. Estágio do predomínio das PCs pelo mentalsoma, prolongadas, de noite
inteira. Extinguem-se as PCs assistenciais assediadoras. Aumentam as entrevistas pessoais com as
consciexes geniais de todos os tempos. Aqui, o psicossoma solto torna-se mais fluido, rarefeito
e sutil. O mentalsoma amplia as manifestações na vida consciencial. Nasce o Homo sapiens serenissimus. A repercussão da liderança do Serenão é sempre multidimensional.
7. Purificação. Estágio propriamente dito do estado vivenciado da consciência contínua
desde a infância. A consciência alcança a condição de liberação viva dos ciclos multiexistenciais,
quando desativa por si mesma, o próprio psicossoma. Aqui, a consciência entra em novo curso
evolutivo, com o fim da fieira de existências da seriéxis pessoal, na evolução em companhia das
consciexes responsáveis por vidas planetárias, em nível ainda incompreensível aos pré-serenões.
Nullus omnia scire potest.
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Sinais. Segundo a Experimentologia, eis, na ordem funcional, 17 sinais característicos
surgidos, pouco a pouco, no segundo estágio da Impactologia, selecionados pelas sugestões, obtidas através do brainstorming, com a participação pública, franca, de dezenas de projeciologistas,
em 27 de outubro de 1990, na sede do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, na cidade do Rio de Janeiro, RJ:
01. Alternanciologia. Busca da própria condição de pré-serenão intrafísico alternante.
02. Interassistenciologia. Aquisição da condição de isca assistencial, lúcida, multidimensional e permanente. A energia imanente é a matéria-prima da vontade.
03. Autodiscernimentologia. Repúdio às doutrinas e adorações ou às lavagens subcerebrais.
04. Automimeticologia. Autoconscientização das repetições, tanto as necessárias quanto as dispensáveis, na própria existência atual.
05. Metodologia. Conscientização da necessidade da autorganização.
06. Autorretrocogniciologia. Experiências de autorretrocognições ainda assediadoras.
07. Refutaciologia. Questionamentos iniciais sobre a Cosmoeticologia vivida.
08. Energossomatologia. Domínio prático do EV ou do estado vibracional dentro da
Energossomatologia Interassistencial.
09. Evoluciologia. Tomada de consciência maior da autossuficiência evolutiva.
10. Grupocarmologia. Localização evolutiva de si próprio no grupocarma.
11. Holocarmologia. Compreensão primária do holocarma (balanço consolidado do
carma: egocarma, grupocarma e policarma).
12. Intermissiologia. Recordações autopersuasivas do período intermissivo pessoal
mais recente, inclusive detalhes do próprio Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
13. Maturologia. Caracterização e início da coexistência pacífica com as ambiguidades
inevitáveis na existência intrafísica.
14. Projeciologia. Produção de autoprojeções conscientes planejadas adredemente.
15. Proexologia. Identificação da própria meta ou da programação existencial.
16. Recexologia. Reciclagem ou reperspectivação autoconsciente da existência intrafísica.
17. Traforologia. Reconhecimento dos próprios trafores e trafares.
Interassistenciologia. À luz da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
evolutiva, os 3 estágios da escala da interassistencialidade extrafísica, quando homeostática, em
relação às conscins, condição relacionada à escala da consciência contínua:
1. Assistencialidade de função de amparador (amparadora) extrafísico.
2. Assistencialidade de função de evoluciólogo (evolucióloga) extrafísico.
3. Assistencialidade de função de Serenão (Serenona) extrafísico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escala da consciência contínua, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
04. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
05. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
06. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
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09. Hierarquização: Experimentologia; Neutro.
10. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A PESQUISA APROFUNDADA DA ESCALA DA CONSCIÊNCIA CONTÍNUA PERMITE À CONSCIN INVESTIGATIVA,
HOMEM OU MULHER, ALCANÇAR O DESCORTINO MAIS
AMPLO DA PRÓPRIA EVOLUÇÃO INTRACONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum período da condição da
consciência contínua? Por quanto tempo?
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ESCALA DA DISCRIÇÃO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escala da discrição é a gradação crescente do aperfeiçoamento da qualidade de discreto na conduta interassistencial da consciência, tornando-a pouco a pouco, autesforço após autesforço, vivenciadora da condição do anonimato cosmoético no âmbito da Serenologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escala vem do idioma Latim, scala, “degraus; escadaria; escada”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo discrição deriva do mesmo idioma Latim, discretio, “separação; escolha; discernimento; seleção; distinção; diferença”. Apareceu também no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Escala do comedimento. 2. Escala da autorreserva. 3. Escala da
prudência. 4. Escala da interassistencialidade. 5. Escala do anonimato. 6. Escala cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo discrição:
autodiscrição; discreta; discretiva; discretivo; discreto; heterodiscrição; indiscreta; indiscreto;
indiscrição; megadiscrição; paradiscrição.
Neologia. As 3 expressões compostas escala da discrição, escala da discrição primária
e escala da discrição culminante são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Escala do estado da consciência contínua. 2. Escala da lucidez
consciencial. 3. Escala da hiperlucidez ininterrupta. 4. Escala da hiperacuidade consciencial.
5. Escala evolutiva das consciências. 6. Escala da inconfidência. 7. Escala da bisbilhotice.
Estrangeirismologia: o low profile; a finesse.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Discrição: autovisibilidade calculada.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização racional.
Fatologia: a escala da discrição; a sabedoria da discrição; a subexposição pessoal;
a hierarquia pessoal; a autexposição sob medida; a evitação das indiscrições involuntárias da gafe,
da mancada, da fala inoportuna, da espontaneidade excessiva, da atitude irrefletida e da ingenuidade inconsequente; a evitação das indiscrições autoconscientes regressivas da deseducação, da
deselegância, da bisbilhotice, da abelhudice, da curiosidade indelicada, da grosseria, da inconveniência, da incivilidade, da franqueza rude e da agressão velada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paradiscrição dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo curiosidade sadia–bom-tom–discrição cosmoética; o sinergismo discrição voluntária–autodiscernimento cosmoético.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o prin ípio osmo ti o “n dúvida, abster-se”.
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Codigologia: os códigos de etiqueta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC) regendo os avanços e os recuos na intimidade alheia; o código grupal de Cosmoética (CGC) estipulando os limites da privacidade nas interações grupais.
Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada.
Tecnologia: a técnica dos conceitos escalares; as técnicas da paradiplomacia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos da autodiscrição no nível de confiabilidade consciencial.
Enumerologia: a discrição e o silêncio; a discrição e a modéstia; a discrição e a evolução; a discrição e o anonimato; a discrição e a pesquisa; a discrição e a criatividade; a discrição
e a Cosmoética.
Binomiologia: o binômio parafenomenológico magnitude-discrição.
Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais;
a interação bom senso–discrição; a interação autocontrole-discrição; a interação ansiedade-indiscrição.
Crescendologia: o crescendo lucidez descontínua–lucidez contínua–hiperlucidez progressiva; o crescendo evolutivo anonimato vulgar–autexposição interassistencial–anonimato técnico.
Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio concentração-atenção-lucidez.
Polinomiologia: o comedimento no polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio intelectivo sensatez-prudência-discrição-sabedoria.
Antagonismologia: o antagonismo megafenômeno / megadiscrição; o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência; o antagonismo curiosidade sadia / curiosidade malévola.
Paradoxologia: o paradoxo discrição–abrangência do trabalho do tenepessista e ofiexista; o paradoxo da extroversão discreta do agente da tares.
Politicologia: a democracia pura; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a cogniciofilia.
Sindromologia: a indiscrição absoluta na síndrome do voyeurismo.
Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a tecnoteca; a mnemoteca; a parapsicoteca;
a sinaleticoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Escalologia; a Cogniciologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Parafenomenologia; a Seriexologia; a Histrionismologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Semiconsciexiologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens discretor; o Homo sapiens scalatrius; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens consciocontinuus; o Homo sapiens
offiexista; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escala da discrição primária = a correspondente ao primeiro passo da
maturidade evolutiva da conscin, homem ou mulher, na condição de Homo sapiens tenepessista;
escala da discrição culminante = a correspondente ao passo decisivo da maturidade evolutiva do
Homo sapiens serenissimus.
Culturologia: a Multiculturologia da Evoluciologia; as influências culturais na postura
discreta; a cultura da discrição em contraponto à superexposição da cultura da celebridade.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 categorias de discrições multifacetadas:
1. Discrição acovardada: o retraimento; o acanhamento; a autorrepressão; a contenção
autoimposta; a patopensenidade autointoxicante.
2. Discrição alienada: a taciturnidade; o fechadismo consciencial.
3. Discrição autodefensiva: o recato; a reserva; o resguardo pessoal; a autossegurança.
4. Discrição cosmoética: a sensatez; a maturidade pessoal; a omissuper; o silêncio cosmoetificador.
5. Discrição dissimulada: a pseudo-humildade; o acobertamento da autoconsciencialidade; a omissão de informações; as segundas intenções.
6. Discrição educada: a elegância; a delicadeza; a distinção; a simplicidade; a suavidade no trato; o tato interpessoal; o respeito à privacidade alheia.
7. Discrição interassistencial: a seriedade na autoexpressão; a probidade interconsciencial; o sigilo pensênico do assistente quanto ao microuniverso do assistido.
8. Discrição máxima: a do anonimato autoimposto do Serenão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escala da discrição, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adorno consciencial: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
05. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Esquadrinhamento paraprocedencial: Paresquadriologia; Neutro.
Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
Hierarquização: Experimentologia; Neutro.
Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
Parencriptação: Parencriptologia; Homeostático.
Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.

A ESCALA DA DISCRIÇÃO ESTÁ EMBASADA NAS REAÇÕES DE COMEDIMENTO DA CONSCIN LÚCIDA QUANTO
AOS PRÓPRIOS ATOS INTERASSISTENCIAIS, GALGANDO
OS MÚLTIPLOS DEGRAUS DA HIERARQUIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, orienta a própria evolução segundo a escala da
discrição? Desde quando?
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ESCALA DAS PARAPERCEPÇÕES
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escala das parapercepções é a sequência inteligente, imposta com autodeterminação e racionalidade à hierarquia das conquistas parapsíquicas pela conscin lúcida, em
correspondência funcional expressa pela relação analítica entre o poder da vontade (Voliciologia)
inquebrantável e a qualidade da intenção (Intencionologia), privilegiando (Autopriorologia) as fases etárias da vida humana diuturna, intrafísica (Intrafisicologia) e extrafísica (Extrafisicologia),
embasando o desenvolvimento contínuo da autoparaperceptibilidade interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escala deriva do idioma Latim, scala, “degraus; escadaria; escada”.
Surgiu no Século XIV. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O voc bulo percepção procede do idioma Latim, perceptio, “compreensão; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Tabela das parapercepções. 2. Hierarquia das parapercepções.
Neologia. As 3 expressões compostas escala das parapercepções, escala completa das
parapercepções e escala incompleta das parapercepções são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Escala das prioridades evolutivas. 2. Escala de valores. 3. Escala
dos autores mentaissomáticos.
Estrangeirismologia: o acid test autoparapsíquico; o Manual Pessoal de Prioridades
(MPP) no laptop.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais em geral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os ortopensenes; a primazia da ortopensenidade; a hierarquia das automanifestações pensênicas.
Fatologia: os sentidos somáticos; os atributos psíquicos; a autoconsciencialidade; o autodiscernimento como primoprioridade.
Parafatologia: a escala das parapercepções; a priorização do autoparapsiquismo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, a chave energética e parapsíquica desta vida intrafísica; a evolução paraperceptiva do homem e da mulher; o autoparapsiquismo espontâneo;
o autoparapsiquismo amador esporádico; o autoparapsiquismo profissional buscado; o parapsiquismo evitando a parapsicose pós-dessomática; o parapsiquismo predispondo a ultrapassagem da
segunda dessoma; a autoparaprocedência; as Centrais Extrafísicas; as comunexes evoluídas.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio percepção-parapercepção.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo progressão / regressão.
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Politicologia: a democracia pura.
Filiologia: a decidofilia; a energofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a energossomatoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autopriorologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Macrossomatologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Pangrafologia; a Projeciologia; a Despertologia; a Maxiproexologia; a Taxologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação; o dessomante parapsíquico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a dessomante parapsíquica.
Hominologia: o Homo sapiens prudens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
provisor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escala incompleta das parapercepções = quem vivenciou tão somente
até algum estágio anterior ao sétimo (Taxologia); escala completa das parapercepções = quem
conseguiu vivenciar todos os 7 estágios.
Taxologia. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, em crescendo, a escala racional, com 7 estágios, quanto à evolução intrafísica das conquistas
parapsíquicas, evolutivas, mais avançadas, para a conscin lúcida:
1. Estágio macrossomático: autoconsciente, com início na ressoma; Parageneticologia;
Pré-ressomatologia; Macrossomatologia.
2. Estágio parabiônico: o paramicrochip pessoal; Parabiônica; Holossomatologia.
3. Estágio pangráfico: a sinalética energética e parapsíquica; a autointelecção mais
complexa; as múltiplas entradas parafenomenológicas; Pangrafologia; Parafenomenologia Polifásica; Parapercepciologia Cosmovisiológica.
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4. Estágio cosmoconsciente: a autoconscientização multidimensional (AM); a soltura
do energossoma; a descoincidência vígil; Projeciologia; Cosmoconscienciologia.
5. Estágio ofiexológico: o pós-tenepessismo; Tenepessologia; Ofiexologia; Interassistenciologia.
6. Estágio despertológico: a minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, fase alcançada, em média, aos 46 anos de idade física; Despertologia.
7. Estágio maxiproexológico: o autocompletismo existencial; o compléxis; a ampliação
dos autorrevezamentos multiexistenciais a caminho da semiconsciexialidade; Maxiproexologia.
Pré-requisito. Segundo a Experimentologia, cada estágio da escala das parapercepções
pode surgir na dependência do anterior atuando como pré-requisito. Os 2 últimos estágios podem
coroar e potencializar a vida da conscin na terceira, ou na quarta idade intrafísica, de automaturidade consciencial maior.
Percepciologia. Todas as parapercepções começam pelas percepções comuns da conscin, por isso, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 22 categorias de percepções básicas, de modo
geral, no universo complexo das sensibilidades humanas e extrafísicas:
01. Percepção alheia.
02. Percepção ampliada.
03. Percepção cósmica.
05. Percepção deturpada.
05. Percepção energética.
06. Percepção estética.
07. Percepção evolutiva.
08. Percepção extrafísica.
09. Percepção extrassensorial.
10. Percepção instantânea.
11. Percepção integral.
12. Percepção interna.
13. Percepção íntima.
14. Percepção intuitiva.
15. Percepção orgânica.
16. Percepção parapsíquica.
17. Percepção remota.
18. Percepção seletiva.
19. Percepção sensorial.
20. Percepção sonora.
21. Percepção sutil.
22. Percepção visual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escala das parapercepções, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
07. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

9930

08.
09.
10.
11.
12.

Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

O DESENVOLVIMENTO DAS AUTOPARAPERCEPÇÕES
DEPENDE DA VONTADE, AUTOCONFIANÇA, AUTODISCIPLINA, PRIORIZAÇÃO, ESTADO VIBRACIONAL, TEMPERAMENTO INTERASSISTENCIAL E EFETIVA ABNEGAÇÃO.
Questionologia. Como encara você o próprio parapsiquismo? Você já alcançou algum
estágio na escala das parapercepções?
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PRIORIDADES EVOLUTIVAS
(EVOLUCIOLOGIA)

DAS

I. Conformática
Definologia. A escala das prioridades evolutivas é a sequência inteligente imposta, com
autodeterminação e racionalidade, à hierarquia das manifestações pensênicas pela conscin lúcida,
na correspondência funcional expressa pela relação analítica entre o poder da vontade (Voliciologia) e a qualidade da intenção (Intencionologia), concedendo privilégio ou o primeiro lugar (Priorologia) ao essencial, seja ao tempo, à ordem, à relevância, à Cosmoeticologia, à necessidade ou
à premência das coisas e realidades intra (Intrafisicologia) e extrafísicas (Extrafisicologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escala deriva do idioma Latim, scala, “degraus, escadaria, escada”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este
de prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com a relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior;
mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que est mais avançado”, provavelmente
através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. A palavra evolutiva procede do
idioma Francês, evolutif. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Escala de priorizações. 2. Tabela das prioridades evolutivas. 3. Primazia das ortopensenidades. 4. Hierarquia das manifestações pensênicas.
Neologia. A expressão composta escala das prioridades evolutivas é neologismo técnico
da Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Desprioridade. 02. Posposição evolutiva. 03. Escala evolutiva das
consciências. 04. Escala de valores; escala social. 05. Escala internacional de temperatura.
06. Escala centesimal. 07. Escala centígrada. 08. Escala cromática. 09. Escala de Richter. 10.
Escala das parapercepções.
Estrangeirismologia: o Manual Pessoal de Prioridades (MPP) no laptop; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das autoprioridades; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a escala das prioridades evolutivas; o autodiscernimento como primoprioridade; as prioridades do autoconhecimento (Autoconscienciometrologia); as prioridades vitais,
magnas e factíveis; as prioridades intra e extrafísicas; as prioridades dos desassédios (auto e heterenfrentamentos); as prioridades dos conteúdos (confor); as prioridades das autovivências (teática, verbação, Autopesquisologia); as prioridades da interassistencialidade; as prioridades das
tarefas do esclarecimento (tares); as prioridades da programação existencial pessoal (proéxis); as
prioridades cosmoéticas; a prioridade do generalismo; a prioridade do atacadismo consciencial;
as neoprioridades; a antiprioridade; a minivariável; o autodiscernimento em ação; os indicadores
máximos do momento evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as prioridades do
parapsiquismo.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da prioridade do megatraforismo.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a urgência urgentíssima; a passos largos; o apertar o pé; a marche-marche; a toque de caixa; a todo vapor; em tempo recorde.
Filiologia: a decidofilia; a priorofilia.
Holotecologia: a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Assistenciologia; a Cronêmica; a Somatologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o priorizador; o inversor existencial; o intermissivista; o tenepessista;
o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a priorizadora; a inversora existencial; a intermissivista; a tenepessista;
a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens prior; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipriorização evolutiva = a prática diária da tenepes; megapriorização
evolutiva = a vivência plena, interassistencial, da desperticidade.
Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, na escala das prioridades conscienciais no
Cosmos, destacam-se 5 patamares fundamentais, óbvios, nesta ordem racional, decrescente, de
relevância:
1. Interassistencialidade. A assistencialidade interconsciencial (autovivência ou 99%
da teática) é superior às ideias em geral (teoria ou 1% da teática).
2. Neoideias. As neoideias libertárias (verpons) são superiores ao grupo evolutivo acanhado (grupúsculo).
3. Grupocarma. O grupo evolutivo (policarmalidade) é superior à pessoa quando considerada individualmente (egocarmalidade).
4. Pessoa. A pessoa, em si (autodiscernimento), é superior aos seres subumanos (infraconsciencialidade).
5. Subumanos. Os seres subumanos (realidades com vida) são superiores aos objetos
(realidades sem vida).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escala das prioridades evolutivas, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
3. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
4. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
5. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
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6. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
7. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.

A CHEGADA DA HOLOMATURIDADE À CONSCIN TRAZ,
INEVITAVELMENTE, A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO DA PREMÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DOS AUTESFORÇOS CONFORME AS PRIORIZAÇÕES DO MOMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você aplica os conceitos dos patamares evolutivos à própria vida de
acordo com a escala das prioridades magnas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 30, 68, 76, 187, 191, 339, 376,
398, 401, 453, 891, 951, 990 e 1.008.
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ESCALA

AU T O R E S ME NT AI SS OM ÁT I C OS
(MENTALSOMATOLOGIA)

DOS

I. Conformática
Definologia. A escala dos autores mentaissomáticos é a classificação técnica, estruturada com o consenso maior possível, das conscienciólogas e conscienciólogos dedicados às autogestações conscienciais (autogescons), intelectuais, e os respectivos grafopensenes das verdades
relativas de ponta (verpons) da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escala deriva do idioma Latim, scala, “degraus, escadaria, escada”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo autor vem igualmente do idioma Latim, auctor, “o que produz, o que gera, faz nascer; fundador; inventor”. Apareceu no Século XIII. A palavra mental procede do mesmo idioma Latim tardio, mentalis, “do esp rito mental”, e este de mens, mentis, “atividade do esp rito; intenção; pensamento; intelig ncia”. Surgiu no Século XV. O termo somática
provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material;
corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Índice dos escritores da Conscienciologia. 2. Caracterologia dos autores mentaissomáticos. 3. Heterocrítica das obras conscienciológicas.
Neologia. As 3 expressões compostas escala dos autores mentaissomáticos, escala dos
autores mentaissomáticos primários e escala dos autores mentaissomáticos avançados são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Escala evolutiva das consciências. 2. Escala das prioridades evolutivas. 3. Conscienciograma.
Estrangeirismologia: o artigo científico (paper); o timeline da Conscienciologia; o doctus cum libro.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: a qualificação da autopensenização; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a escala dos autores mentaissomáticos; o livro conscienciológico; o conteúdo
da obra; a estilística da obra; o processo editorial; o livro como cartão de visita do autor; a classificação da obra pelo próprio autor; a antologia; a autologicidade; a autocompreensão da Conscienciologia; as autoprioridades evolutivas; a autogestação consciencial (autogescon); o autorrevezamento multiexistencial; as autobiografias; as técnicas de produção de ideias originais; as
proéxis intelectuais; os recursos intelectuais emergenciais; a inteligência evolutiva (IE); o continuísmo consciencial; a escolha evolutiva pessoal; a heterocrítica das obras escritas; os congressos,
seminários, simpósios, fóruns, encontros, jornadas e confraternizações dos conscienciólogos;
a estruturação da Conscienciologia; a Bibliografia Específica Exaustiva (BEE) da Conscienciologia; o Curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil (a partir de 1999); o Curso Formação de Autores (a partir de 2002); o Dia do Escritor (25 de Julho).
Parafatologia: o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático pessoal.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
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Crescendologia: o crescendo consciênçula–consciência poliédrica.
Filiologia: a bibliofilia; a criticofilia; a lexicofilia; a enciclopediofilia.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a conscienciometroteca; a mensuroteca; a taxoteca;
a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a elencoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Proexologia; a Comunicologia; a Linguística; a Perfilologia; a Caracterologia; a Tipologia; a Conscienciometrologia; a Seriexologia; a Inventariologia; a Cosmovisiologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Criteriologia; a Autocoerenciologia; o Opcionismo; a Interassistenciologia; a Eficienciologia; a Prospectiva Cosmoética.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin cosmoética.
Masculinologia: o autor de livro; o defensor de tese conscienciológica; o ex-aluno de
Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o lexicógrafo; o retomador de tarefa; o reciclante; o inversor existencial; o professor de Conscienciologia; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o escritor-pesquisador; o pesquisador intelectualmente dependente; o pesquisador intelectualmente independente.
Femininologia: a autora de livro; a defensora de tese conscienciológica; a ex-aluna de
Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a lexicógrafa; a retomadora de tarefa; a reciclante; a inversora existencial; a professora de Conscienciologia; a tenepessista; a projetora consciente;
a epicon lúcida; a consciencióloga; a escritora-pesquisadora; a pesquisadora intelectualmente dependente; a pesquisadora intelectualmente independente.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
auctor.
V. Argumentologia
Exemplologia: escala dos autores mentaissomáticos primários = a composta por articulistas, homens e mulheres, de temas da Conscienciologia; escala dos autores mentaissomáticos
avançados = a composta por autores, homens e mulheres, de livros técnicos sobre a Conscienciologia.
Taxologia / Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, na ordem funcional,
disposta em 4 patamares – primários, literários, intermediários e avançados – a escala dos autores
mentaissomáticos, voluntários doadores dos direitos patrimoniais ou intelectuais das próprias
obras às Instituições Conscienciocêntricas (ICs) ou Assistenciais, com os respectivos exemplos:
1. Primários.
Obras / Livros / Gescons: as obras infantis; os livros psicografados; os balões de ensaio; os livros de minidissidentes da Conscienciologia; as obras específicas de autajuda; as produções específicas da New Age; as bases conscienciológicas energossomáticas; o abertismo consciencial inicial; a Conformática; o voluntariado inicial da Conscienciologia; a saída do porão
consciencial.
Cobaias / Perfis / Exemplos: os colaboradores precursores; Basílio, I.; Ribeiro,
L.; & Melo, N., Boa Noite, Universo! (2002); Pereira, J., Bárbarah vai à Estrela (2001); Vieira,
W., Técnica de Viver (1967).
2. Literários.
Obras / Livros / Gescons: as obras com predominância literária; os estudos filosóficos
incipientes; as pesquisas técnicas pioneiras; os autoquestionamentos; a reversão existencial; a téc-
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nica do crescendo; os relatos de experiências pessoais (Autopesquisologia; Casuística; Fatuística); as autobiografias; as bases conscienciológicas comunicativas; a Filologia; o abertismo consciencial pragmático; a Cosmanálise; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o predomínio do
princípio da descrença.
Cobaias / Perfis / Exemplos: as primeiras equipes técnicas de voluntários fundadores
das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); Arakaki, K., Viagens Internacionais: O Nomadismo
da Conscienciologia (2004); Araújo, L., Ensaios Extracorpóreos (1998); Bastiou, J.-P., Globe-trotter da Consciência: Do Yoga à Conscienciologia (2002); Biaso, F., Despertar para Nova
Dimensão: Diário de Experiências Extracorpóreas (1996); Guzzi, F., Mudar ou Mudar: Relatos
de Uma Reciclante Existencial (2000); Salles, R., Consciência em Revolução (2003); Thiago,
G., Vivendo em Múltiplas Dimensões (1999); Vieira, W., A Natureza Ensina (1996).
3. Intermediários.
Obras / Livros / Gescons: os heteroquestionamentos; as bases conscienciológicas psicossomáticas; o abertismo consciencial altamente teático; o avanço mentalsomático óbvio; a recuperação dos cons magnos; as obras sem predominância literária; a divulgação técnica do início
da Ciência Conscienciológica; a ênfase à Coerenciologia; o emprego da Orismologia; as obras
mais técnicas já publicadas em outros idiomas.
Cobaias / Perfis / Exemplos: a radicação vitalícia do autor (ou autora) na Cognópolis de
Foz do Iguaçu; Alegretti, W., Retrocognições: Lembranças de Vidas Passadas (1998); Almeida,
J., Qualificações da Consciência (2004); Balona, M., Síndrome do Estrangeiro (1998); Daou,
D., Autoconsciência e Multidimensionalidade (2004); Razera, G., Hiperatividade Eficaz: Uma
Escolha Consciente (2001); Vieira, W., Nossa Evolução (1996).
4. Avançados.
Obras / Livros / Gescons: os omniquestionamentos; as bases conscienciológicas mentaissomáticas, propriamente ditas; o abertismo consciencial das maxiproéxis; a técnica do detalhismo; a Conformática; a Lexicologia; a cosmossíntese; a geração das verpons; os artigos da
revista técnica Conscientia; os artigos da revista técnica Conscienciologia Aplicada; os trabalhos
da revista técnica Journal of Conscientiology; os centros de excelência em consciencialidade; os
kits dos laboratórios conscienciológicos; a Cosmovisiologia; o uso da Holoteca.
Cobaias / Perfis / Exemplos: os pesquisadores conscienciológicos voluntários, veteranos, de longo curso; Araújo, F.; & Pinheiro, L., Dicionário de Verbos Conjugados da Língua
Portuguesa (2004); Vieira, W., Homo sapiens reurbanisatus (2003).
Abordagem. De acordo com a Experimentologia, sem dúvida, importa esclarecer existirem centenas de obras, hoje (Ano-base: 2006), com valores indiscutíveis sobre assuntos específicos, merecedoras de entrar em algum patamar desta escala, contudo, é impraticável enumerar todas, aqui, não sendo este o objetivo do verbete.
Independência. Embora não apresente relação direta com a escala dos autores mentaissomáticos, o pesquisador independente da Conscienciologia, ao abranger a desvinculação empregatícia e ideológica na Socin, é conduta ainda exceção na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI; Ano-base: 2008).
Redaciologia. A redação do livro útil gera longa série de benefícios dentre os quais estes
10, listados na ordem alfabética:
01. Autevoluciologia: a sustentação maior.
02. Autocriticologia: o incremento inevitável.
03. Autolucidez: a recuperação dos cons magnos.
04. Autorganização: o desenvolvimento dinâmico.
05. Autorrevezamento multiexistencial: a potencialização.
06. Gesconologia: a autopromoção tarística da FEP.
07. Grupocarmologia: a consolidação do lugar pessoal.
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08. Interassistenciologia: a definição da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
09. Mentalsomatologia: a organização do caos mentalsomático.
10. Profilaxia: específica de comorbidades e psicopatias.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escala dos autores mentaissomáticos, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens,
autores e leitores interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
04. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
06. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
12. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.

A ESCALA DOS AUTORES MENTAISSOMÁTICOS OBJETIVA APONTAR O NÍVEL DA QUALIDADE DO PRODUTO
DA AUTOGESTAÇÃO CONSCIENCIAL EM RELAÇÃO AO
AUTORREVEZAMENTO MULTIEXISTENCIAL DA CONSCIN.
Questionologia. Você já publicou alguma obra conscienciológica, seja livro, ensaio,
artigo, curso, tese ou experimento? Em qual dos 4 níveis da escala dos autores mentaissomáticos
você classifica o trabalho?
Bibliografia Específica:
01. Alegretti, Wagner; Retrocognições: Lembranças de Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; revisores Ana
Luiza Rezende; et al.; 304 p.; 23 caps.; 46 enus.; 1 formulário; 4 fotos; 1 ilus.; 1 tab.; 4 técnicas; 1 website; glos. 300 termos;
66 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998.
02. Almeida, Júlio; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; 250 p.; 14 caps.; endereços; 193 enus.;
siglas; tabs.; 1 teste; glos. 210 termos; 403 refs.; alf.; estrangerismos; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Brasil; 2005.
03. Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour;
revisores Cathia Caporali; et al.; 294 p.; 33 caps.; 13 abrevs.; endereços; 123 enus.; glos. 155 termos; miniglos. 106 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 14 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Brasil; 2005.
04. Araújo, Felipe; & Pinheiro, Lourdes; Dicionário de Verbos Conjugados da Língua Portuguesa; 742
p.; 468 conjugações; 603 definições; 20 enus.; 2 fotos; 3 ilus.; 2 microbiografias; 151 neologismos; 1 tab.; glos. 21.200
termos; 26 refs.; alf.; ono.; 23,5 x 17 x 4 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Brasil; 2005.
05. Araújo, Luiz; Ensaios Extracorpóreos; adendo Clóvis Ferreira; prefs. Clóvis Ferreira; & Werner Scheinpflug; revisores Denise Barbosa; et al.; 112 p.; 20 caps.; cronologias; endereços; 2 enus.; 8 ilus.; glos. 35 termos; alf.; 20,5
x 13,5 cm; br.; 2a Ed. revisada e atualizada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998.
06. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfim; et al.; 314 p.; 14
caps.; 13 abrevs.; cronologias; 1 entrevista; 20 enus.; 5 esquemas; estatísticas; 93 filmografias; 6 ilus.; 4 musicografias; 30
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painéis; 5 pinacografias; 42 siglas; tabelas; testes; 12 websites; 380 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed. revisada e atualizada;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000.
07. Basílio, Ione; Ribeiro, Luciana; & Melo, Nívea; Boa Noite, Universo!; revisores Adriana Hoffmann; et
al.; 62 p.; 11 caps.; 3 biografias; cronologias; 1 E-mail; 25 endereços; 3 fotos; 22 ilus.; 6 perguntas; 2 siglas; 21 x 20,5
cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002.
08. Bastiou, Jean-Pierre; Globe-trotter da Consciência: Do Yoga à Conscienciologia; Autobiografia; pref.
Waldo Vieira; revisores Laênio Loche; et al.; 309 p.; 33 caps.; cronologias; endereços; 1 entrevista; 7 enus.; 5 fotos; 3 ilus.;
glos. 33 termos da Conscienciologia; glos. 117 termos sânscritos; 14 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002.
09. Biaso, Francisco de; Despertar para Nova Dimensão: Diário de Experiências Extracorpóreas; 114 p.; 16
caps.; cronologias; 7 endereços; 2 enus.; glos. 25 termos; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1996.
10. Daou, Dulce, Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tânia Guimarães; revisores Ana Flávia
Magalhães Pinto; et al.; 282 p.; 33 caps.; biografias; citações; endereços; estatísticas; 92 enus.; microbiografias; siglas;
tabs.; 18 websites; glos. 171 termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Brasil; 2005.
11. Guzzi, Flávia; Mudar ou Mudar: Relatos de Uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; revisores
Ana Luiza Rezende; et al.; 222 p.; 14 caps.; endereços; 1 entrevista; 15 enus.; glos. 300 termos; 20 refs.; alf.; 20,5 x 14
cm; br.; 2a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000.
12. Pereira, Jayme; Bárbarah vai à Estrela; Folheto; revisor Jaime Pereira Júnior; 28 p.; 3 biografias; cronologias; 2 enus.; 8 ilus.; glos. 8 termos; 25 refs.; ono.; 30 x 21 cm; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Manaus, AM; Brasil; 2001.
13. Prado, Hamilton; No Limiar do Mistério da Sobrevivência: Experiências com o Eu Astral; 158 p.; 20
caps.; cronologias; 8 enus.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Milesi Editora; São Paulo, SP; 1982.
14. Razera, Graça; Hiperatividade Eficaz: Uma Escolha Consciente – Um Estudo Conscienciológico Sobre
o TDAH; pref. João Bonassi; revisores Cristiane Ferraro; et al.; 252 p.; 23 caps.; 31 citações; endereços; 1 entrevista; 47
enus.; 8 esquemas; 7 estatísticas; 13 fichários; 4 filmografias; 3 organogramas; 29 siglas; 15 testes; 11 websites; glos. 132 termos; 215 refs.; alf.; 21 x 14 cm; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001.
15. Salles, Rosemary; Consciência em Revolução; Autobiografia; pref. Waldo Vieira; revisores Cristina Arakaki; et al.; 194 p.; 4 caps.; citações; endereços; 1 entrevista; 12 siglas; glos. 152 termos; alf.; ono.; 20,5 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003.
16. Thiago, Glória; Vivendo em Múltiplas Dimensões; pref. Wagner Alegretti; 368 p.; 32 caps.; 50 cronologias; endereços; 53 enus.; 2 questionários; glos. 120 termos; 29 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999.
17. Vieira, Waldo; A Natureza Ensina; 164 p.; 150 ilus.; 450 minifrases; 10 x 15 cm; Instituto Internacional
de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996.
18. 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.
19. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996.
20. Idem; Técnica de Viver; Obra psicografada; 186 p.; 60 caps.; 60 ilus.; 18,5 x 13,5 cm; br.; CEC; Uberaba,
MG; Brasil; 1967.
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ESCALA INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escala interassistencial é a listagem racional da disposição hierárquica
dos assistentes interconscienciais existentes nas múltiplas dimensões evolutivas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escala vem do idioma Latim, scala, “degraus; escadaria; escada”.
Surgiu no Século XIV. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de
2; entre; no espaço de”. O voc bulo assistência provém igualmente do idioma Latim, assistentia,
“ajuda; socorro”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Tabela interassistencial. 2. Hierarquia interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas escala interassistencial, escala interassistencial
ignorada e escala interassistencial compreendida são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Escala da consciência contínua. 2. Escala da discrição.
Estrangeirismologia: o full time interassistencial; o rapport interconsciencial assistente-assistido; o modus operandi pessoal da proéxis; o feedback interassistencial; a mutual assistance;
a key da interassistencialidade; o megacurriculum vitae assistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da interassistencialidade consciencial pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a escala interassistencial; a hierarquia dos assistentes interconscienciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o sinergismo conscin amparada–conscin amparadora; o sinergismo autocognição útil–autodisponibilidade interassistencial; o sinergismo conhecimento-memória-presteza.
Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do
“ningu m evolui sozinho”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as
técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica da assistência interconsciencial; o emprego da técnica do arco voltaico craniochacral.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade consciencial.
Ciclologia: o ciclo pessoal conscin tenepessista amparada–conscin completista dessomada–consciex amparadora tenepessista; o ciclo pessoal consciex amparadora tenepessista–
–consciex ressomada–conscin completista dessomada; o ciclo autorrevezador amparado intrafísico–amparador extrafísico; o ciclo líder evolutivo–liderado evolutivo.
Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio interassistencialidade-inventividade;
o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio
autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio inspiração-transpiração; o binômio
originais fetais–posfácios.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação médico-paciente; a interação terapeuta-cliente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-aluno; a interação autor-leitor; a interação humano-subumano.
Crescendologia: o crescendo dos patamares evolutivos das consciências; o crescendo
tacon-tares; o crescendo maxipeça do minimecanismo–minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo minipeça interassistencial–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo assistido-assistente; o crescendo monovisão-cosmovisão;
o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras-coronochacra; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo
holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo minipeça humana– Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio concentração-atenção-lucidez; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hiperacuidade-priorização-manutenção; o trinômio atos-fatos-parafatos.
Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial; o polinômio atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões fidedignas; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido;
o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo extroversão assistencial / introversão egoica; o antagonismo sensibilidade
interassistencial / insensibilidade interconsciencial; o antagonismo autoperceptibilidade altruísta
/ autoperceptibilidade egoística; o antagonismo autoparticipação / autalienação; o antagonismo
interassistência policármica / autassistência egocármica; o antagonismo apego / desapego;
o antagonismo egocentrismo / altruísmo; o antagonismo amor doador / amor credor;
o antagonismo recepção / retribuição.
Paradoxologia: o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial.
Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à caminhada evolutiva.
Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a gregariofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a tecnoteca; a mnemonicoteca; a parapsicoteca; a sinaleticoteca; a cosmoconsciencioteca.
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Escalologia; a Cogniciologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Parafenomenologia; a Cosmoeticologia;
a Cosmoconscienciologia; a Parapolimatia; a Paradireitologia; a Parassociologia; a Harmoniologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens consciocontinuus; o Homo sapiens offiexista; o Homo
sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escala interassistencial ignorada = a tabela interassistencial ainda não
identificada pela conscin pré-serenona vulgar; escala interassistencial compreendida = a tabela
interassistencial entendida e aplicada teaticamente pela conscin lúcida.
Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem crescente da
evolução, 14 categorias de consciências (homens, mulheres, conscins e consciexes) compondo
a escala interassistencial:
01. Isca interconsciencial lúcida (Isconologia).
02. Conscin lúcida (Holomaturologia).
03. Epicon lúcido (Epiconologia).
04. Minipeça autoconsciente (Interassistenciologia).
05. Tenepessista teático (Tenepessologia).
06. Completista (Proexologia).
07. Ser desperto assistente (Despertologia).
08. Ofiexista (Oficina extrafísica pessoal; Ofiexologia).
09. Usuário das Centrais Extrafísicas (Extrafisicologia).
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10.
11.
12.
13.
14.

Semiconsciex (Semiconsciexologia).
Teleguiado autocrítico.
Evoluciólogo (Evoluciologia).
Serenão (Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; Serenologia).
Consciex Livre (Epiconscienciologia).

Caracterologia. De acordo com a Elencologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 categorias de consciências (homens e mulheres) coadjuvantes, vivendo em coexistência com
as 14 componentes da escala interassistencial:
01. Acoplamentista.
02. Cognopolita.
03. Conscienciômetra.
04. Consciencioterapeuta.
05. Consréu ressomada.
06. Duplista.
07. Ectoplasta.
08. Intermissivista.
09. Inversora existencial.
10. Isca interconsciencial inconsciente.
11. Macrossômata.
12. Pré-serenona vulgar.
13. Projetor consciente.
14. Reeducadora.
15. Voluntária conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escala interassistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adorno consciencial: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
05. Escala da consciência contínua: Evoluciologia; Homeostático.
06. Escala da discrição: Holomaturologia; Homeostático.
07. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
09. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Escala perceptiva das consciências: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
12. Esquadrinhamento paraprocedencial: Paresquadriologia; Neutro.
13. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
14. Hierarquização: Experimentologia; Neutro.
15. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A AUTOCOMPREENSÃO E APLICAÇÃO DA ESCALA INTERASSISTENCIAL ESCANCARA O CAMINHO EVOLUTIVO
PARA A CONSCIN LÚCIDA POR MEIO DA POTENCIALIZAÇÃO DO TRINÔMIO AUTOMOTIVAÇÃO-TRABALHO-LAZER.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a teoria da escala interassistencial? Vale
o esforço de pesquisar e aplicar tal escala?
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ESCALA

PERCEPTIVA DAS CONSCIÊNCIAS
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A escala perceptiva das consciências é a sequência das percepções das
conscins, homens e mulheres, na ordem crescente, expansiva ou evolutiva, a partir dos veículos
utilizados para manifestação consciencial soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma, incluindo a paraperceptibilidade ao abranger as conexões com todo o o holossoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escala vem do idioma Latim, scala, “degraus; escadaria; escada”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo perceptivo procede do mesmo idioma Latim, percipere, “perceber; observar; conhecer por meio dos sentidos; tomar; apoderar-se de; receber; adquirir; notar;
reparar; colher”, provavelmente através do idioma Franc s, perceptif, “perceptivo”. Apareceu no
Século XIX. A palavra consciência deriva igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Panorâmica perceptiva das consciências. 2. Ordenação perceptiva
das consciências. 3. Hierarquia das percepções.
Neologia. As 3 expressões compostas escala perceptiva das consciências, escala perceptiva das consciências compreendida e escala perceptiva das consciências incompreendida são
neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Amência consciencial. 2. Vacuidade perceptiva. 3. Descerebralidade. 4. Conscin casca grossa. 5. Conscin trancada. 6. Conscin letárgica. 7. Escala das prioridades evolutivas. 8. Escala de valores. 9. Escala dos autores mentaissomáticos.
Estrangeirismologia: o paramicrochip.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoconsciencialidade humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoperceptibilidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade.
Fatologia: a escala perceptiva das consciências; a percuciência; a holopercuciência;
a hiperacuidade; o megadiscernimento; a autolucidez; a acurácia pessoal; a agudez; a penetrabilidade; o atilamento pessoal; a apreensibilidade; a recuperação dos cons; o tirocínio; o multiescrutínio; o descortino; a perspicácia; a argúcia; a megafocagem; a dinamização da holopercuciência;
o eixo fulcral da hiperacuidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Enumerologia: o taquipsiquismo; o automultidiscernimentismo; o catalicismo; o engenhosismo; o multiculturalismo; o prospeccionismo; o parapsicopensenismo.
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Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio percepção-parapercepção.
Crescendologia: o crescendo hiperacuidade intrafísica–hiperacuidade extrafísica.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo hiperacuidade / autovacuidade; o antagonismo progressão / regressão.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a decidofilia; a energofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a somatoteca; a energossomatoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Percucienciologia; a Lucidologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Omnivisiologia; a Intrafisicologia; a Macrossomatologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prudens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
provisor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escala perceptiva das consciências compreendida = o esquema aplicado
pela conscin sensitiva epicentro consciencial; escala perceptiva das consciências incompreendida
= o esquema aplicado pela conscin casca grossa toxicômana.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia.

9946

Enciclopédia da Conscienciologia

Caracterologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, a escala da sensibilidade (percuciência, perceptibilidade, hiperacuidade) do ser humano na ordem crescente, expansiva ou evolutiva das principais autopercepções, a partir dos veículos de manifestação consciencial, com exemplos de cada qual, listados alfabeticamente:
A. Somaticidade (junto à energossomaticidade ou às conexões entre psicossoma-soma):
a acuidade do aparato sensório; órgãos dos sentidos; sensações somáticas; percepções fisiológicas; reações instintuais; Fisiologia Humana; Anatomia Humana.
01. Audição.
02. Cinestesia.
03. Ecolocalização.
04. Exterocepção.
05. Gustação.
06. Olfação.
07. Orgasmo.
08. Propriocepção.
09. Tato.
10. Visão.
B. Psicossomaticidade: a acuidade emocional; emoções diversificadas; desejos e caprichos pessoais.
01. Afetividade.
02. Alegria.
03. Desânimo.
04. Dor.
05. Entusiasmo.
06. Raiva.
07. Sexualidade.
08. Ternura.
09. Tristeza.
10. Vergonha.
C. Mentalsomaticidade: a acuidade mentalsomática; faculdades mentais; atributos psíquicos; funções da mente; Neurofisiologia; Neurologia; Neurociência.
01. Associação de ideias.
02. Atenção.
03. Coerência.
04. Concentração mental.
05. Determinação.
06. Imaginação.
07. Intelecção.
08. Juízo crítico.
09. Memória.
10. Raciocínio.
D. Paraperceptibilidade (conexão com todo o holossoma): a acuidade extrassensorial;
atributos parapsíquicos; omniparapercepções; parafenômenos; Parapercepciologia; Parafenomenologia; Paracerebrologia; Parapsicologia.
01. Autoconscientização multidimensional (AM).
02. Bilocação física.
03. Clarividência.
04. Clarividência viajora.
05. Cosmoconsciência.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Descoincidência vígil.
Ectoplastia.
Extrapolacionismo parapsíquico.
Impressão extrafísica: dimener.
Pangrafia.
Precognição.
Projetabilidade lúcida (PL).
Psicofonia.
Psicometria.
Simulcognição.
Visão remota.

Parapsiquismo. Importa ressaltar: assim como o soma tem relação direta com o energossoma, a paraperceptibilidade tem relação direta com todo o holossoma. Enquanto a conscin
tem o parapsiquismo atuante por meio de 4 veículos de manifestação, a consciex tem o parapsiquismo atuante por meio de 2 veículos de manifestação, contudo, tal fato não significa menor capacidade parapsíquica da consciência extrafísica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escala perceptiva das consciências, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Coativação atributiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
06. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
08. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
10. Parapercepto: Parapercepciologia; Neutro.
11. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Semiparapercepção: Parapercepciologia; Nosográfico.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Visão panorâmica: Parapercepciologia; Neutro.

A IDENTIFICAÇÃO PERCEPTIVA DE SI MESMO NA ESTRUTURA DA ESCALA DAS PERCEPÇÕES DAS CONSCIÊNCIAS É CONDIÇÃO INAFASTÁVEL DA CONSCIN LÚCIDA ASPIRANTE DA EVOLUÇÃO COM DISCERNIMENTO.
Questionologia. Qual condição predomina em você, leitor ou leitora: a somaticidade,
a psicossomaticidade, a mentalsomaticidade ou a paraperceptibilidade? Desde quando?
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ESCAPISMO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O escapismo é a tendência de a conscin, homem ou mulher, fugir à realidade ou à rotina, notadamente às coisas vivenciadas como desagradáveis, desviando a mente para
outras ocupações ou entretenimentos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo escapismo vem do idioma Inglês, escapism, de escape, “distração
mental ou emocional”. Surgiu em 94 .
Sinonimologia: 1. Esquivança. 2. Evasionismo. 3. Digressão mental de defesa. 4. Autoindisponibilidade.
Neologia. As duas expressões compostas miniescapismo patológico e maxiescapismo experimental são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Autenfrentamento. 2. Autodisponibilidade. 3. Priorização.
Estrangeirismologia: a manutenção do hollow profile.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: o escapismo; a esquivança; a tendência para a fuga; o ato do personagem
eclipsar-se do palco; a busca do porão consciencial; a fixação pessoal no secundário; a autoindisponibilidade; o retraimento; a insociabilidade; a ectopia consciencial; a evitação da realidade;
a alienação; a perda do megafoco; a válvula de escape; a escotilha de fuga; a despriorização;
o desnorteamento; a automarginalização intencional; o acostamento evolutivo; as omissões deficitárias; os bloqueios mentais; o desviacionismo.
Parafatologia: o alheamento da pararrealidade.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas (Projectarium).
Fobiologia: a proexofobia.
Holotecologia: a dissidencioteca; a regressoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Parapatologia; a Marasmologia; a Mesmexologia; a Perdologia; a Sociopatologia; a Nosografia; a Projeciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;
a conscin indisponível.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o escapista; o fugitivo; o alienado; o omisso;
o desô; o experimentador; o projetor consciente.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a escapista; a fugitiva; a alienada; a omissa;
a desô; a experimentadora; a projetora consciente.
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Hominologia: o Homo sapiens projectius.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniescapismo patológico = o ato do minidissidente ideológico, homem
ou mulher, da tentativa de fuga de si mesmo; maxiescapismo experimental = a vivência da
projeção consciente, por parte da conscin, homem ou mulher, empregando o mentalsoma isolado
e alcançando, assim, o estado ou o fenômeno da cosmoconsciência magna, temporária.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, existem, por exemplo, duas categorias de
escapismo:
1. Escapismo patológico: mais comum, da fuga da conscin às próprias responsabilidades (Parapatologia).
2. Escapismo experimental: mais raro, sadio, inteligente, útil e até assistencial, através
da saída do corpo humano pela própria projeção consciente (Projeciologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o escapismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
2. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
3. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
4. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
5. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
6. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
7. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.

O ESCAPISMO NOSOGRÁFICO É A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO LIGHT, DE INÍCIO INGÊNUA, A FUGA DA CONSCIN ÀS RESPONSABILIDADES NO REMATE DA CONSECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL PESSOAL.
Questionologia. Você ainda aplica algum tipo de escapismo anticosmoético dissimulado? Em qual linha de atividade humana?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 93, 162, 357, 422 e 558.
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 144, 1.061 e 1.062.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 516.
4. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 37.
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ESCLARECIMENTO INTERPARES
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esclarecimento interpares é o trabalho interassistencial fundamentado na
racionalidade, franqueza, transparência, exemplificação e fraternidade realizado entre consciências afins, em posições hierárquicas equivalentes ou de similar patamar na Escala Evolutiva das
Consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo es vem 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. O prefixo
inter vem igualmente do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra
par procede também do idioma Latim, par, paris, “igual; parelho”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Tares entre iguais; tares interpares. 2. Esclarecimento horizontal.
3. Esclarecimento entre semelhantes.
Neologia. As 3 expressões compostas esclarecimento interpares, esclarecimento interpares primário e esclarecimento interpares avançado são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Autesclarecimento. 2. Esclarecimento vertical. 3. Antitares. 4. Antiassistencialidade. 5. Assistência simulada. 6. Tares egocármica. 7. Tacon.
Estrangeirismologia: a peer-to-peer clarification task; a glasnost interassistencial;
o rapport interconsciencial; o breakthrough assistencial; o upgrade grupal; o feedback esclarecedor; a peer review; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o intercâmbio de pensenes esclarecedores.
Fatologia: o esclarecimento interpares; a domesticação mútua a partir do interesclarecimento; a força da empatia entre iguais potencializando a interassistência; as relações de igualdade
permeando a assistência entre pares; os vínculos coparticipativos; a reciprocidade das relações
interconscienciais; a valorização da dimensão interpessoal; a permuta cognitiva; o compartilhamento de ideias, informações e experiências evolutivas; a linguagem horizontal; a conversa ao pé
do ouvido oportuna; os diálogos esclarecedores; a interlocução desinibida entre parceiros evolutivos; a evolutividade intercooperativa da dupla evolutiva fundamentada no interesclarecimento;
o desembaraço para solicitar auxílio aos pares quando necessário; o debate democrático; os ganchos e jargões didáticos; a intervenção assistencial cirúrgica do colega de evolução; a aprendizagem interpares; as amizades frutíferas; a amizade heterocrítica; a hiperacuidade para identificar
o heterexemplo esclarecedor; as reciclagens grupais decorrentes do exemplarismo dignificante do
compassageiro evolutivo; a mentalidade parapedagógica doadora; o cotejo dos trafores e a confrontação dos trafares entre pares auxiliando a autanamnese e a autopercepção; a heterocrítica
construtiva; a impactoterapia; as acareações evolutivas; o ato de descer do salto alto; a substituição do orgulho e da vaidade pela interassistencialidade; a evitação do clube de elogios recíprocos; a superação das barreiras conscienciais antiesclarecimento; a hombridade de não fugir do
auto e do heteresclarecimento; as omissões superavitárias no universo da interassistencialidade;
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o ato de não confundir omissão superavitária com desinteresse, descompromisso ou negligência
assistencial; os ambientes esclarecedores; o intercâmbio produtivo entre colegas de profissão;
a influência das partes sobre o todo; as equipes de trabalho; os grupos de estudo; as redes sociais;
a rede cotidiana de permutas tarísticas nas Cognópolis; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
o senso de grupalidade; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI);
a maxiproéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interassistência
entre paracolegas no período do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os paravínculos; o despojamento para questionar o próprio amparador, objetivando o interesclarecimento.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potente da interlocução explicitadora; o sinergismo da
cooperação entre pares.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a vivência do princípio evoluído
de “quem prende deve ensin r”; a aplicação do prin ípio “n dúvid
bstenh -se” nas intervenções assistenciais críticas; o princípio da reciprocidade interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) embasando os critérios da interassistencialidade grupal.
Teoriologia: a teoria da afinidade interconsciencial; a teática da tares.
Tecnologia: a técnica da aplicação dos limites interassistenciais; a técnica de saber
o momento exato de falar e de calar; as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; as técnicas
parapedagógicas; as técnicas fraternas da evitação do elitismo cultural no universo da Interassistenciologia; a técnica do diálogo-desinibição (DD); a técnica do esclarecimento evolutivo.
Voluntariologia: o engajamento no trabalho tarístico grupal do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; as comunidades informais de
cientistas ou os Colégios Invisíveis da Ciência.
Efeitologia: os efeitos recicladores do esclarecimento mútuo na intraconsciencialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas em grupo através do esclarecimento interpares.
Ciclologia: o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica.
Enumerologia: o esclarecimento profilático; o esclarecimento pontual; o esclarecimento
prescritivo; o esclarecimento providencial; o esclarecimento teático; o esclarecimento grupal;
o esclarecimento libertário.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio verdade-limite; o binômio
ideia-intenção; o binômio autocognição-responsabilidade; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação conteúdo-forma; a interação amparador-amparando; a interação paradireito-paradever; a interação debates úteis–esclarecimento grupal.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo interassistencial consciência esclarecida–consciência esclarecedora.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio intercompreensão-interconfiança-intercooperação; o trinômio informar-ensinar-exemplificar; o trinômio descortinar-descomplicar-esclarecer; o trinômio aprender-ensinar-reaprender.
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Antagonismologia: o antagonismo comunicação interpares / comunicação pública; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo informador / persuasor;
o antagonismo informação / sonegação.
Paradoxologia: o paradoxo de quem ensina ser o primeiro a aprender; o paradoxo de
quem apresenta abertismo para aprender ser o primeiro a ensinar.
Politicologia: a democracia pedagógica.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade avançada; as leis da
convivialidade evolutiva.
Filiologia: a fraternofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a reeducaciofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a cosmoeticofilia; a verbofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome do ph.Deus; a síndrome de Poliana; a síndrome do infantilismo; a síndrome da mediocrização.
Mitologia: a eliminação do mito “solid riz r pl udir sempre”.
Holotecologia: a assistencioteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Recexologia; a Contrapontologia; a Reeducaciologia; a Comunicologia; a Autodiscernimentologia; a Sociologia; a Evoluciologia; a Verbaciologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista, a conscin empática; a pessoa despojada; a conscin cosmoética.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens illustrator; o Homo sapiens interparis; o Homo sapiens
exemplar; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens impactotherapeuticus; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens reciprocus; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens convivens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: esclarecimento interpares primário = a tares pautada exclusivamente no
paradigma da Ciência Materialista; esclarecimento interpares avançado = a tares fundamentada
no paradigma consciencial, multidimensional e cosmoético.
Culturologia: a cultura da Reeducaciologia.
Erradicação. A vivência desimpedida do esclarecimento interpares exige a erradicação
de posturas regressivas, iguais a estas 5, por exemplo, expostas na ordem alfabética:
1. Acriticismo. A anulação do acriticismo anticosmoético, quando o acobertamento intencional dos heterotrafares inibe a crítica aos autotrafares.
2. Competição. O descarte da competitividade interconsciencial.
3. Corporativismo. A extinção do corporativismo, das panelinhas e da manutenção do
status quo grupal anticosmoético.
4. Orgulho. A supressão do orgulho paralisante, avesso à postura do semperaprendente.
5. Pusilanimidade. A transposição do medo do autoposicionamento franco.
Benefícios. Do ponto de vista da Grupocarmologia, o esclarecimento interpares em determinada área profissional, ou entre voluntários de Instituições Conscienciocêntricas (IC), traz
benefícios grupais iguais a estes 7, listados na ordem alfabética:
1. Amizade. Estreita os laços de amizade.
2. Anticonflitividade. Minimiza a interconflitividade.
3. Crescimento. Impulsiona o crescimento do grupo.
4. Desassédio. Promove a interdesassedialidade.
5. Holopensene. Equaliza o holopensene grupal.
6. Intercompreensão. Desfaz malentendidos.
7. Interconfiança. Cria clima de interconfiança.
Condições. Mediante a Conscienciocentrologia, eis 10 atividades, condições e / ou ambientes conscienciológicos otimizadores da prática do esclarecimento interpares, ordenados alfabeticamente:
01. Aulas. A troca de experiências entre os participantes das atividades parapedagógicas
da Conscienciologia.
02. Colegiado. As discussões explicitadoras entre os voluntários dos Colegiados Gestores da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
03. Consciencioterapia. A interatividade entre os evolucientes da consciencioterapia
institucional.
04. Conscin-cobaia. O exemplarismo da conscin-cobaia voluntária do Conscienciograma.
05. Conselho dos 500. O exemplo de democracia direta ou pura.
06. Debates. Os debates dominicais da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
07. Revisões. As contribuições cognitivas oportunas das equipes de revisores dos textos
conscienciológicos.
08. Tertúlias. Os debates instigantes entre verbetógrafos, tertulianos e teletertulianos
durante as tertúlias diárias, ou o Curso de Longo Curso no CEAEC.
09. Intercâmbio. A troca intelectual entre pesquisadores da Conscienciologia.
10. Viagens. As viagens nacionais e internacionais em grupo, retrocognitivas e de estudo.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esclarecimento interpares, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
03. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
04. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
08. Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Paradoxo amizade-debate: Paradoxologia; Homeostático.
11. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
12. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
13. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
14. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Troca intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.

O ESCLARECIMENTO INTERPARES EXIGE A HABILIDADE
DE APRENDER A APRENDER E DE APRENDER A ENSINAR ENTRE IGUAIS, ELEVANDO A MÉDIA CONSCIENCIOMÉTRICA GRUPAL DE MODO INTERATIVO E SINÉRGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia o esclarecimento interpares? De qual
nível: o primário ou o avançado?
M. I. T.
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ESCOLA DE CONS
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escola de cons é o sistema parapedagógico construído ativamente pela
consciência lúcida com o propósito de facilitar a recuperação de cons magnos, bem como, manter
o megafoco proexológico a partir de resultados subjetivos ou objetivos, convergentes, criativos,
especializados, recicladores e teáticos na existência intrafísica em relação ao Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escola deriva do idioma Latim, schola, “lugar nos banhos onde cada pessoa espera a vez; ocupação literária; assunto; matéria; escola; colégio; aula; divertimento;
recreio”, e este do idioma Grego, skholé, “descanso; repouso; lazer; tempo livre; estudo; ocupação voluntária de quem, por ser livre; não é obrigado a; escola; lugar de estudo”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no mesmo Século XIII.
Sinonimologia: 01. Escola planetária lúcida. 02. Escola de autorreeducação. 03. Escola de compléxis. 04. Escola continuada da dimensão extrafísica à intrafísica. 05. Escola de melhoria da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 06. Escola de neoconstruções produtivas. 07. Escola da
sapiência incessante. 08. Escola seriexológica. 09. Escola-modelo evolutiva. 10. Escola megaevolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 41 cognatos derivados do vocábulo escola: antiescolaridade; autescola; desescolarização; escolaça; escolada; escola-cantina; escolado; escolágio; escola-modelo; escolante; escolar; escolarca; escolarcada; escolarcado; escolaresco; escolaridade; escolarização; escolarizada; escolarizado; escolarizar; escolarizável; escolasta; escolástica; escolasticado; escolasticato; escolasticismo; escolasticista; escolasticística; escolasticístico; escolástico; extraescola; extraescolar; heterescolaridade; interescolar; Megaescola;
neoescola; paraescola; pós-escola; pré-escola; pré-escolar; pré-escolaridade.
Neologia. As 3 expressões compostas escola de cons, escola de cons preparatória e escola de cons executiva são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Escola-modelo formal. 2. Universidade. 3. Escola primária. 4. Infantário. 5. Curso Intermissivo. 6. Academia eletronótica. 7. Escola multicultural.
Estrangeirismologia: a alma mater; o Conviviarium; a awareness evolutiva; o ad infinitum; o curriculum vitae; a masterpiece pessoal; a dramatis personae; a vivência full time na recuperação de cons.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à recuperação de cons magnos.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Educação:
essência evolutiva. Ensinar: reaprender, reeducar-se. Escola: local pró-mentalsomático. Prisão,
não. Escola.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapedagogiologia; o autodiscernimento na intrafisicalidade com vistas a neoassinaturas pensênicas; as novas pensenidades através de exposição prévia ao parambiente educativo; o pen da pensenidade, transformador da Ficha Evolutiva
Pessoal; a racionalidade autopensênica; a holopensenidade da escola de cons; os parapensenes;
a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
a retilinearidade pensênica.
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Fatologia: a escola de cons; o dinamismo existencial; as aplicações teáticas do Curso Intermissivo; a construção de saberes; a recuperação de cons, pessoal ou grupal, essencial no corredor evolutivo; os discentes e docentes intermissivistas desempenhando a completude existencial;
a bagagem experimental de multividas para as inovações proexológicas; a reeducação embasada
na convergência otimizadora entre as dimensões intrafísica e extrafísica; a participação ativa da
consciência pesquisadora opondo-se aos métodos tradicionais superando dogmas, seitas e religiões da vida humana; a holomaturidade exemplificadora e semperaprendente; a essência construtora da autocrítica evolutiva; o desempenho rotineiro cosmoético para esclarecer mais; a Epistemologia da Parapedagogiologia em ação, vida a vida; os agentes da pseudorreciclagem (não-invéxis e não-recéxis) sem recuperação de cons; o estado de apatia delinquente vida após vida; o infantilismo constante nas vidas humanas; os currículos adaptados, programas e procedimentos
metodológicos diferenciados, apoiados em equipamentos e materiais paradidáticos específicos,
visando a maximização cognitiva, durante a intrafisicalidade; as autorreciclagens ininterruptas;
o registro incessante na escola de cons; a Evoluciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático construindo a lucidez intermissiva; a autoparaprocedência cursista; o irrompimento do paracérebro; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; o sistema parapedagógico do(a) superaprendiz; a cosmossíntese semperaprendente da vida extrafísica; a Paraeducação continuada na intermissão; os pararregistros da escola intermissiva; as investigações paragenéticas e holobiográficas da escola de cons;
o paraconvívio na escola de cons enquanto motivação aos futuros desafios proexológicos; o estudo intermissivo a partir do paramegaprojeto da escola de cons; a aprendizagem de fundo nas inspirações de amparadores e amparadoras para docentes da escola de cons; o paradidatismo exemplificador na escola de cons; as habilidades técnicas da cognição multidimensional e multiexistencial; a parescola da policarmalidade cosmoética; a parapreceptoria ativa; a hipótese das disciplinas intermissivas serem prescrições reeducativas; o Planeta-escola podendo ultrapassar o Planeta-hospital devido às aprendizagens intermissivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo empático na maxiproéxis; o sinergismo retroexperiências acumuladas–neoexperiências promissoras; o sinergismo autocognitivo intermissão-retrovidas; a coerência consciencial do sinergismo vida intrapsíquica–vida social–vida parassocial;
o sinergismo tertulianos-paratertulianos-teletertulianos; o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica; o sinergismo curso intermissivo–Curso de Longo Curso (tertúlias conscienciológicas do CEAEC).
Principiologia: o princípio da autorrecuperação de cons magnos; o princípio cosmoético da autoprogramação existencial; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da
experimentação cotidiana; o princípio evolutivo compreendido e vivenciado em profundidade;
o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio da harmonia cognitiva na escola de cons.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), o código grupal de Cosmoética
(CGC), o código duplista de Cosmoética (CDC) apreendidos na escola de cons; o código parapedagógico da escola de cons no qual predomina a Cosmoética; o código do ego (códego).
Teoriologia: a teoria dos cons magnos; a teoria das multividas; a teoria dos cursos intermissivos; a teoria da seriéxis; a teoria do amparo interconsciencial; a teoria da interprisão
grupocármica; a teoria prática (teática) do autodidatismo permanente.
Tecnologia: a técnica de recuperação de cons; a técnica da reaprendência contínua;
a técnica da fixação de cons no paracérebro; a técnica da autovisão prioritária; a técnica específica da inovação parapedagógica; a técnica multidimensional da vivência do semperaprendizado; a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório
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conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;
a escola de cons sendo laboratório conscienciológico (labcon).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas.
Efeitologia: a relação de causa e efeito existente entre o Curso Intermissivo e a possibilidade da completude proexológica; o efeito da aprendizagem lúcida sobre o ignorantismo evolutivo; os efeitos da melin; os efeitos evolutivos da cultura em geral.
Neossinapsologia: as neossinapses intermissivas dos últimos paraconvívios atuantes na
escola de cons.
Ciclologia: o ciclo cósmico tempo intermissivo–tempo intrafísico; o ciclo mentalsomático; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo reparatório em cada autorreciclagem entendida e vivida; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo conquista evolutiva anterior–conquista evolutiva
posterior.
Enumerologia: a neoescola de cons; a megaescola de cons; a superescola de cons; a hiperescola de cons; a holoescola de cons; a omniescola de cons; a cosmoescola de cons.
Binomiologia: o binômio autoconscienciograma-autoconsciencioterapia; o binômio
resgate da identidade multidimensional–resgate dos cons; o binômio bagagem vivida–inovação
teática; o binômio recuperar cons–criar verpons; o binômio autocrítica–prioridade evolutiva;
o binômio cognitivo multiplicar–diversificar cons.
Interaciologia: a interação prioridade existencial–escola de cons; a interação cognição–escola de cons; a interação compléxis–escola de cons; a interação consciência–contexto–
–artefatos do saber; a interação restrições intrafísicas–expansões extrafísicas; a interação conceptáculo extrafísico–conceptáculo intrafísico.
Crescendologia: o crescendo intermissão lúcida–proéxis.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade evolutiva–racionalidade cosmoética–aplicabilidade existencial; o trinômio efetividade-eficiência-eficácia proporcionado pela escola de cons;
o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio aprendizado-universalismo-reeducação;
o trinômio construção-desconstrução-reconstrução.
Antagonismologia: o antagonismo docente (demonstrar saberes e exemplificar) / discente (construir saberes e aplicar).
Paradoxologia: o paradoxo intrafísico alto nível intelectual–ausência de Curso Intermissivo.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a parapsicocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia proexológica.
Legislogia: a lei do maior esforço na manutenção de atividade útil evolutiva.
Filiologia: a autocogniciofilia; a neofilia; a pensenofilia; a conviviofilia; a parapsicofilia;
a laborfilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome das férias; a reversão da síndrome do colecionismo erudito sem objetivo útil; a superação da síndrome de Amiel.
Maniologia: a bibliomania útil; a mania de estudar sempre; a intelectomania.
Mitologia: o banimento do mito dogmático das religiões e das crenças.
Holotecologia: a hiperespaçoteca; a autopesquisoteca; a teaticoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Mentalsomatologia;
a Holotecologia; a Verponologia; a Intermissiologia; a Policarmologia; a Parepistemologia; a Parageneticologia; a Paracerebrologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autodidata; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin interassistencial.
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Masculinologia: o agente retrocognitor; o acoplamentista, o intermissivista; o proexista;
o reeducador; o ensinador; o treinador; o instrutor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o semperaprendente.
Femininologia: a agente retrocognitora; a acoplamentista, a intermissivista; a proexista;
a reeducadora; a ensinadora; a treinadora; a instrutora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens maxilucidus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
intermissivista.
V. Argumentologia
Exemplologia: escola de cons preparatória = os estudos intermissivos; escola de cons
executiva = as autexperimentações vivenciadas em Cognópolis.
Culturologia: a cultura da Parapedagogiologia; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da extrafisicalidade avançada; a Paraculturologia predominando sobre a cultura eletronótica.
Parageografia. A escola de cons modela as comunidades conscienciológicas, propícias
à completude da proéxis grupal, a partir de holopensene apátrida, assistencial, cosmoético, revolucionário e, ao mesmo tempo, pacífico. Isso pode assinalar o futuro Estado Mundial em ação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidade e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escola de cons, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Conhecimento teático: Teaticologia; Homeostático.
06. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
07. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
08. Irrompimento do paracérebro: Paracerebrologia; Homeostático.
19. Lição recicladora: Seriexologia; Neutro.
10. Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
11. Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.
12. Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
15. Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.
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O CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO QUALIFICA,
PREPARA E DISPONIBILIZA O ACESSO ÀS VERPONS NECESSÁRIAS À AUTEVOLUÇÃO, CONTRIBUINDO PARA RECICLAGENS EFETIVAS, PRÓPRIAS DA ESCOLA DE CONS.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, se encontra na escola de cons? Você é intermissivista amador ou veterano da escola de cons?
Bibliografia Específica:
01. Appiah, Kwame Anthony; & Gates Jr., Henry Louis; Editores; The Dictionary of Global Culture; XIV
+ 718 p.; 5 enus.; glos. 1.200 termos; 1 nota; 20,5 x 13 x 3,5 cm; br.; Vintage Book; Nova York, NY; EUA; 1999; páginas
29, 175, 223, 292, 328, 362, 373, 480, 504, 567, 636, 657 e 716.
02. Burke, Peter; Uma História Social do Conhecimento: De Gutenberg a Diderot (A Social History of
Knowledge); trad. Plinio Dentzien; 242 p.; 9 caps.; 17 citações; 14 ilus.; 452 notas; 23 x 16 cm; br.; Jorge Zahar Editor;
Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 16, 33 a 36, 54 a 76, 136 a 156, 178 a 180.
03. Gillispie, Charles Coulston; Dicionário de Biografias Científicas (Dictionary of Scientific Biography –
American Council of Learned Societies); revisores Ana Cristina Pinto da Silva; et al.; trad. Carlos Almeida Pereira;
3 Vols.; 2.670 p.; 1 E-mail; 2 websites; glos. 2.685 termos; 397 refs.; 1 índice de disciplinas; ono., 28,5 x 21,5 x 7 cm;
enc.; Contraponto; Rio de Janeiro, RJ; Novembro, 2007; páginas 47, 161, 276 a 283, 368, 456, 549, 574, 613, 751 a 767,
835, 1.034, 1.142, 1.262 a 1.274, 1.827 a 1.832, 1.893, 1.910 a 1.917, 2.050, 2.088, 2.098, 2.229, 2.247, 2.299, 2.460,
2.474, 2.480, 2.502, 2.579 e 2.634.
04. Goswami, Amit; Reed, Richard E.; & Goswami, Maggie; O Universo Autoconsciente: Como a Consciência cria o Mundo Material (The Self-Aware Universe); pref.; Fred Alan Wolf; revisores Hebe Ester Lucas; & Adilson
da Silva; trad. Adriano Fromer Piazzi; 368 p.; 4 caps.; 5 enus.; 37 ilus.; 23 subcampos; 1 website; glos. 144 termos; 207
refs.; 22,5 x 15,5 cm; br.; Aleph; 2007; páginas 43 a 67, 131 a 138, 194 a 210, 224 a 232, 244, 246 a 249, 277, 278 e 305
a 315.
05. Huisman, Denis; Diccionario de las Mil Obras Clave del Pensamiento (Dictionnaire des Mille Oeuvres
Clés de la Philosophie); apres. Manuel Garrido; trad. Carmem Garcia Trevijano; 724 p.; 2 tabs.; glos. 1.000 termos; 26
apênds.; 1.026 refs.; ono.; 22 x 14 x 4 cm; br.; Tecnos; Madrid; Espanha; 1997; páginas 268, 377, 571 e 703 a 718.
06. Klein, William; Professor Autopesquisador, Reeducador, Exemplarista; Artigo; Anais do I Congresso
Internacional de Parapedagogia e IV Jornada de Educação Conscienciológica (Construindo o Planeta-Escola); Foz do
Iguaçu, PR; 7-10.06.07; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 33 e 34.
07. Perrenoud, Philip; et al.; A Escola de A a Z; 26 Maneiras de Repensar a Educação (Lècole entre Autorite et Zizanie: ou 26 Façons de Renoncer au Dernie Mot); revisor Luca Rischbieter; trad. Patricia Chitonni Ramos Reiollard;
141 p.; 29 caps.; 47 citações; 36 ilus.; 1 website; 85 refs.; 24 notas; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; páginas 37
a 40, 57 a 60, 71 a 82 e 117 a 143.
08. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; 300 testes; glos. 241 termos; 7.665
refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 168, 185 a 190, 404, 471 a 498 e 1.098 a 1.120.
09. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 3 seções; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 175 e 178.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 72, 110, 303, 454, 510, 517 a 518 e 751.
11. Wilson, John; Pensar com Conceitos (Thinking with Concepts); trad. Waldéa Barcellos; 166 p.; 4 caps.;
1 E-mail; 13 enus.; 1 ilus.; 50 questionamentos; 30 resumos; 2 websites; 23 x 16 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP;
2005; páginas 16 a 52 e 139 a 166.
12. Zainko, Maria Amelia Sabbag; Cidades Educadoras; revisoras Marianne Nigro; & Silvana Seffrin; 198
p.; 26 caps.; 14 enus.; 26 questionamentos; 61 refs.; 23 x 16 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2005; páginas 13
a 34 e 129 a 149.
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ESCOLA DE DESPERTOS
(CONSCIENCIOCENTROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Escola de Despertos é o ambiente intrafísico específico ou instituição
conscienciocêntrica, multidimensional, otimizado ao desenvolvimento da autodesassedialidade
permanente total (autodesperticidade), a partir do parapsiquismo interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escola deriva do idioma Latim, schola, “lugar nos banhos onde
cada pessoa espera a vez; ocupação literária; assunto; matéria; escola; colégio; aula; divertimento;
recreio”, e este do idioma Grego, skholé, “descanso; repouso; lazer; tempo livre; estudo; ocupação voluntária de quem, por ser livre; não é obrigado a; escola; lugar de estudo”. Surgiu no Século XIII. O prefixo des procede também do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão”. O voc bulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra permanente
vem do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até o fim”. Apareceu em 7 2. O termo
total vem do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Despertarium. 2. Núcleo para formação de despertos. 3. Escola de
líderes interassistenciais autodesassediados.
Neologia. As 3 expressões compostas Escola de Despertos, Escola de Despertos primária e Escola de Despertos avançada são neologismos técnicos da Conscienciocentrologia.
Antonimologia: 1. Assediarium. 2. Escola de assediados.
Estrangeirismologia: o modus vivendi despertológico; a predominância da personalidade strong profile; o know-how despertológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da autodesperticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desperticidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica; o holopensene da anticonflitividade; o hábito cotidiano de
avaliar a autopensenização; o ato de treinar a pensenização do ser desperto no dia a dia; o desenvolvimento da autovigilância pensênica ininterrupta.
Fatologia: a Escola de Despertos; a tríade da autodesperticidade; o domínio das energias
a partir da interassistencialidade; o ato de antefruir o próximo patamar evolutivo; o planejamento
da diminuição da taxa de erros pessoais; a eliminação dos travões da autodesperticidade; o destravamento intraconsciencial; o destravamento emocional; o destravamento na convivência grupal;
o destravamento da comunicação; o destravamento intelectual; o destravamento dos trafores ociosos; o destravamento evolutivo; o autodesassédio sem ingenuidade; a pseudoimperturbabilidade
evidente na anticosmoética pessoal; o momento de viragem pessoal na Escala Evolutiva das
Consciências; a anticonflituosidade desenvolvida a partir da autocrítica; a autoconscienciometria
na condição de pilar da Escola de Despertos; a autoconsciencioterapia enquanto catalisador da autodesperticidade; o currículo dos cursos realizados na Escola de Despertos; a educação despertológica indispensável à evolução consciencial; a influência das companhias evolutivas; o ambiente
intrafísico otimizado para o desenvolvimento da autodesperticidade; a incubadora de seres despertos; a opção pelo autodesassédio; a opção pela autodesperticidade; o epicentrismo consciencial; os tabus relacionados à autodesperticidade; a desperticidade planejada desde a juventude;
a desperticidade conquistada na fase preparatória da proéxis; a gescon potencializando a autodesperticidade; a importância da análise autocrítica despertológica a partir do Manual da Tenepes;
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o Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD); o curso Despertometria promovido pela
Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o desafio cognopolitano da
autodesperticidade em 3 anos.
Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo pré-despertológico; a prática da tenepes visando o desenvolvimento parapsíquico; a eliminação da labilidade parapsíquica; o desenvolvimento
da capacidade de desassim ininterrupta; a autossuficiência energética; o parambiente otimizado
para o desassédio interconsciencial; os acoplamentos energéticos sadios; a paraeducabilidade intermissiva; o destravamento paragenético; o destravamento das experiências fora do corpo; o destravamento holossomático; o convívio interdimensional homeostático; os banhos energéticos decorrentes da interassistencialidade; a rotina interassistencial multidimensional; a preparação pessoal para a prática da tenepes 24 horas; o planejamento pessoal para a instalação da ofiex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo invéxis–Escola de Despertos; o sinergismo tenepes–
–Escola de Despertos; o sinergismo docência conscienciológica–Escola de Despertos.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco evolutivo.
Codigologia: o aprimoramento do código pessoal de Cosmoética (CPC) visando a sustentabilidade da Escola de Despertos.
Teoriologia: a teoria e a prática da autodesperticidade.
Tecnologia: as técnicas pessoais de autodesassédio; a técnica da invéxis; a técnica do
estado vibracional; a técnica do acoplamento energético; a técnica da assimilação simpática
(assim); a técnica da desassimilação simpática (desassim); as técnicas de autoconscienciometria.
Voluntariologia: o voluntariado na Escola de Despertos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticicologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico
radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Inversores; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível
da Cosmoética; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Proexólogos;
o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito autodesassediador da Escola de Despertos; a autodesperticidade na
condição de efeito dos autesforços evolutivos.
Binomiologia: o binômio Escola de Despertos–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Interaciologia: a interação voluntariado–Escola de Despertos; a interação grupalidade–Escola de Despertos.
Trinomiologia: o trinômio voluntariado-tenepes-autodesperticidade; o trinômio invéxis-epicentrismo-desperticidade; o trinômio invéxis-desperticidade-ofiex.
Polinomiologia: o polinômio invéxis-energossoma-ortopensene-desperticidade.
Politicologia: a invexocracia; a meritocracia; a democracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autodesperticidade.
Filiologia: a despertofilia; a invexofilia; a ortopensenofilia; a cosmoeticofilia; a energofilia; a conviviofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia.
Holotecologia: a despertoteca; a invexoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca;
a interassistencioteca; a ortopensenoteca; a proexoteca.
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Interdisciplinologia: a Conscienciocentrologia; a Predespertologia; a Invexologia;
a Despertologia; a Desassediologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Consciencioterapeuticologia; a Autopriorologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a isca humana consciente; a conscin parapsíquica; a conscin
interassistencial; a conscin cosmoética; a semiconsciex.
Masculinologia: o predesperto; o intermissivista; o duplista; o cognopolita; o conscienciólogo; o autodecisor; o proexólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o conviviólogo; o reeducador; o pesquisador; o projetor consciente; o epicon lúcido; o voluntário; o homem de ação; o tenepessista; o megainversor existencial (inversor-desperto); o ofiexista; o evoluciólogo.
Femininologia: a predesperta; a intermissivista; a duplista; a cognopolita; a consciencióloga; a autodecisora; a proexóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a convivióloga; a reeducadora; a pesquisadora; a projetora consciente; a epicon lúcido;
a voluntária; a mulher de ação; a tenepessista; a megainversora existencial (inversora-desperta);
a ofiexista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens determinator.
V. Argumentologia
Exemplologia: Escola de Despertos primária = a composta majoritariamente pelas conscins intermissivistas, jejunas quanto ao parapsiquismo pessoal; Escola de Despertos avançada
= a composta majoritariamente pelas conscins intermissivistas veteranas, epicons.
Culturologia: a cultura do autodesassédio; a cultura da autopesquisa; a cultura da autoconsciencioterapia; a cultura da autodesperticidade.
Taxologia. Considerando a Intrafisicologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 10
ambientes catalisadores da autodesperticidade:
01. Acoplamentarium. Ambiente com objetivo de desenvolver o parapsiquismo a partir
do acoplamento energético, por exemplo, o laboratório grupal existente no campus CEAEC, Foz
do Iguaçu, PR.
02. Autodesassediarium. Espaço com finalidade de ajudar a promover o autodiagnóstico e a autossuperação de autassédios, a partir de técnicas conscienciológicas, visando a evitação
de reincidências, a exemplo do projeto previsto para o campus de Invexologia, Foz do Iguaçu, PR
(Ano-base: 2014).
03. Autodespertarium. Ambiente qualificado para mensuração do nível de autodesperticidade, a exemplo do laboratório da autodespertometria, previsto para o campus de Invexologia,
Foz do Iguaçu, PR (Ano-base: 2014).
04. Conviviarium. Localidade favorável à agregação de intermissivistas, em especial às
áreas de convivência dos campi da Conscienciologia.
05. Gesconarium. Local otimizado para a produção escrita de gestações conscienciais
(artigos, verbetes, ensaios, livros) por exemplo, o laboratório existente no campus IIPC, Saquarema, RJ.
06. Invexarium. Ambiente intrafísico ideal para qualificação da aplicação da técnica da
invéxis, a exemplo do campus de Invexologia, Foz do Iguaçu, PR.
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07. Iscarium. Local otimizado para ampliação do entendimento e do aproveitamento das
vivências relacionadas à iscagem lúcida, a exemplo do espaço específico previsto dentro do campus de Invexologia, Foz do Iguaçu, PR (Ano-base: 2014).
08. Pacificarium. Ambiente específico, homeostático, especializado no holopensene da
paz, por exemplo, o laboratório previsto no campus IIPC, Saquarema, RJ (Ano-base: 2014).
09. Projetarium. Laboratório específico para desenvolvimento da autoprojetabilidade
lúcida, a exemplo dos existentes nos campi da Conscienciologia.
10. Serenarium. Ambiente facultador de neoideias, autosserenidade e autorreciclagens,
por exemplo, os laboratórios existentes nos campi ARACÊ e ASSINVÉXIS.
Campi. A rigor, no sentido lato sensu, qualquer Instituição Conscienciocêntrica (IC), incluindo os campi da Conscienciologia, pode ser classificada na condição de Escola de Despertos.
Porém, no âmbito stricto sensu, a proposta da Escola de Despertos é reunir e convergir o maior
número de características específicas para o desenvolvimento da autodesperticidade, constituindo
holopensene singular.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a Escola de Despertos, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autogestão existencial: Autoproexologia; Neutro.
04. Autopesquisa despertológica: Despertologia; Homeostático.
05. Despertometria: Predespertologia; Neutro.
06. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
08. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
10. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
12. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Tara parapsíquica: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Travão da autodesperticidade: Autassediologia; Nosográfico.
15. Tríade da autodesperticidade: Predespertologia; Homeostático.

A ESCOLA DE DESPERTOS É INCUBADORA EVOLUTIVA
IDEAL DESTINADA AOS INTERMISSIVISTAS, NEOLÍDERES
INTERASSISTENCIAIS, INVERSORES OU RECICLANTES,
FAVORECENDO A RECUPERAÇÃO DE CONS MAGNOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em atingir a autodesperticidade nesta
vida humana? Como encara a oportunidade de agilizar a evolução pessoal a partir da Escola de
Despertos?
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LÍDERES COSMOÉTICOS
(LIDEROLOGIA)

DE

I. Conformática
Definologia. A escola de líderes cosmoéticos é o conjunto de princípios técnicos e vivenciais avançados organizados na forma de programa para o desenvolvimento de lideranças cosmoéticas e exemplaristas, integrantes de rede multidimensional interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escola deriva do idioma Latim, schola, “lugar nos banhos onde cada pessoa espera a vez; ocupação literária; assunto; matéria; escola; colégio; aula; divertimento;
recreio”, e este do idioma Grego, skholé, “descanso; repouso; lazer; tempo livre; estudo; ocupação voluntária de quem, por ser livre; não é obrigado a; escola; lugar de estudo”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo líder procede do idioma Inglês, leader, “algo ou alguém que guia, conduz”.
Apareceu no Século XX. 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 Filosofica aplicada aos estudos da Moral”,
e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Educandário de líderes cosmoéticos. 2. Escola de intermissivistas líderes. 3. Centro formador de líderes sob os princípios da moral Cósmica. 4. Academia da liderança Cosmoética. 5. Escola de líderes assistenciais.
Neologia. As 3 expressões compostas escola de líderes cosmoéticos, escola de líderes
cosmoéticos intrafisica e escola de líderes cosmoéticos extrafísica são neologismos técnicos da
Liderologia.
Antonimologia: 1. Escola de genuflexos. 2. Escola de mirmídones. 3. Escola de submissos. 4. Escola de liderados.
Estrangeirismologia: o coaching facilitando a identificação da metodologia a ser desenvolvida para cada pessoa; o feedback esclarecedor, norteando as reciclagens necessárias na qualificação da liderança; o empowerment tarístico; o leader cosmoético.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao papel da liderança interassistencial no processo evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança; o holopensene pessoal da Politicologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopensenização criativa e produtiva dos líderes interassistenciais.
Fatologia: a escola de líderes cosmoéticos; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs),
enquanto educandários de lideranças; os programas de desenvolvimento de líderes em grandes
grupos empresariais; a autopesquisa fundamental no processo de qualificação da liderança; o aproveitamento do talento para liderar; o programa de líderes formando epicentros; o descortínio do
empreendedorismo reurbanizador; a busca da liderança autêntica; a identificação dos potenciais
de liderança; o levantamento do perfil do líder; a descoberta do estilo de liderança; a autoliderança evolutiva; o planejamento estratégico pessoal com foco nos resultados e na qualificação da liderança; o autestágio no preparo da liderança megafraterna; a preparação no desempenho de papéis interassistenciais, confluentes às demandas institucionais; a construção do perfil interassistencial do líder; o projeto pessoal no desenvolvimento da liderança; a opção pela tares na educação dos líderes; a otimização do campo de liderança, competências, troca de experiências e apren-
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dizado; o foco nas prioridades evolutivas; a promoção de desafios constantes; a identificação de
cenários propícios para exercer a liderança conscienciológica; o aprendizado de neocompetências;
o cultivo de novas maneiras de pensar a liderança; a preparação na atuação personalizada da liderança; a preceptoria lúcida e pontual no desenvolvimento da liderança; o inventário dos estilos de
aprendizagem do leader; o desenvolvimento de profissionais da assistência; o desenvovimento da
autogestão; a liderança evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intermediação
dos líderes entre a equipin e a equipex na efetivação dos processos parapedagógicos; o aproveitamento dos parafatos na compreensão do processo multidimensional na prática da liderança; a conexão com a equipe de parapreceptores, orientadores no desenvolvimento de líderes cosmoéticos;
o epicentrismo consciencial vivenciado nas práticas da tenepes; o desenvolvimento da autonomia
assistencial na intermissividade; a vivência da liderança multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo liderança-credibilidade; o sinergismo liderológico força
presencial–autoridade moral; o sinergismo interassistencial traforismo–cosmovisão multidimensional; o sinergismo competência-generosidade; o sinergismo assertividade cosmoética–transparência consciencial; o sinergismo evolutivo autodisponibilidade assistencial–expertise traforística.
Principiologia: o princípio da responsabilidade assumida em Curso Intermissivo (CI);
o princípio da retribuição; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da Cosmoética norteando a formação do líder; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo;
o princípio do exemplarismo grupal (PEG); o princípio das potencialidades aplicado no desenvolvimento da liderança; o princípio evolutivo de os líderes formarem novos líderes.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto condição básica na formação do líder; o código grupal de Cosmoética (CGC) fundamentando o exercício da liderança
compartilhada.
Teoriologia: a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica da reflexão sobre a própria prática da liderança; a técnica do autestágio enquanto início do caminho da megafraternidade do líder; a técnica da autoliderança
evolutiva enquanto condição básica à prática do epicentrismo consciencial; a técnica autoinvestigativa revelando o estilo pessoal de liderança; a técnica da reeducação paradigmática; a técnica
do algoritmo; a técnica da repetição pensênica cosmoética; as técnicas da governança; a técnica
da vivência cosmoética grupocármica.
Voluntariologia: a oportunidade prática do desenvolvimento da liderança cosmoética
no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório consciencológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicentros Consciencienciais; o Colégio Invisível
da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia; o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos nocivos da liderança publícola; os efeitos construtivos da liderança evolutiva; os efeitos da liderança nas transformações sociais da História Humana; os
efeitos amensuráveis da liderança multidimensional; os efeitos potencializadores ou atravancadores da liderança na evolução dos liderados; os efeitos evolutivos da condução cosmoética de
equipes; os efeitos autevolutivos do clima interconsciencial de interconfiança grupal.
Neossinapsologia: a renovação sináptica no desenvolvimento da liderança sadia.
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Ciclologia: o ciclo da aprendizagem evolutiva, aproveitando cenários otimizados para as
experimentações vivenciais dos líderes; o ciclo das mudanças contínuas; o ciclo das crises de
crescimento; o ciclo da preparação constante de novos líderes no processo de sucessão.
Enumerologia: a liderança autêntica; a liderança traforista; a liderança acolhedora; a liderança esclarecedora; a liderança profissional; a liderança do epicentrismo consciencial; a liderança cosmoética. A escola de líderes pacifistas; a escola de líderes profissionais; a escola de líderes aglutinadores; a escola de líderes traforistas; a escola de líderes tarísticos; a escola de líderes exemplaristas; a escola de líderes evolutivos.
Binomiologia: o binômio epicentrismo cosmoético–completismo; o binômio líder-liderado; o binômio admiração-discordância imperativo ao epicentrismo esclarecedor; o binômio autenticidade-esclarecimento.
Interaciologia: a interação autoliderança-heteroliderança; a interação liderança-interassistência; a interação responsabilidade evolutiva assumida–completismo; a interação situação-estilo.
Crescendologia: o crescendo liderança eletronótica–liderança evolutiva; o crescendo
especialista-generalista; o crescendo tática-estratégia; o crescendo guerreiro-diplomata; o crescendo coadjuvante-protagonista; o crescendo liderança dominadora manipuladora–liderança
orientadora educadora; o crescendo quociente de inteligência (QI)–inteligência evolutiva (IE).
Trinomiologia: o trinômio autonomia-independência-interdependência; o trinômio sugestão-criatividade-autenticidade; o trinômio conceitos-inovações-práticas; o trinômio liderança-estratégia-gestão; o trinômio estilo próprio–rapport–conexão; o trinômio firmeza-sensibilidade-sabedoria; o trinômio mudança-transformação-reurbanização.
Polinomiologia: o polinômio confiança-apoio-abertismo-fraternismo-Cosmoética; o polinômio silêncio–reflexão–visão–liderança inovadora.
Antagonismologia: o antagonismo modelo padronizado / modelo personalizado; o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo círculo vicioso / círculo virtuoso; o antagonismo discurso / ação; o antagonismo liderança dissonante / liderança
ressonante.
Paradoxologia: o paradoxo de mesmo no anonimato o Serenão estar presente enquanto
megaliderança.
Politicologia: a democracia cosmoética; a Diplomacia Internacional na condição de escola de líderes mediadores.
Legislogia: a lei do maior esforço na construção da autoliderança evolutiva.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a proexofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a liderofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do super-homem; a síndrome de Arão; a síndrome de Teudas; a síndrome do poderoso chefão.
Mitologia: o mito da liderança enquanto dádiva pessoal; o mito da hereditariedade;
o mito da santidade; o mito do herói; o mito da perfeição; o mito de o líder estar sempre certo
e não dever ser questionado.
Holotecologia: a epicentroteca; a administratoteca.
Interdisciplinologia: a Liderologia; a Psicologia; a Sociologia; a Administração; a Autepiconologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o aprendiz de liderança; o líder político; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o proexista; o conscienciômetra; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante
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existencial; o inversor existencial; o verbetógrafo; o pesquisador; o escritor; o voluntário; o tenepessista.
Femininologia: a aprendiz de liderança; a líder político; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a proexista; a conscienciômetra; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a verbetógrafa; a pesquisadora; a escritora; a voluntária; a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens leader; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens assistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: escola de líderes cosmoéticos intrafísica = as Instituições Conscienciocêntricas, laboratórios vivenciais da liderança conscienciológica; escola de líderes cosmoéticos
extrafísica = o Curso Intermissivo, paraescola de lideranças pró-evolutivas.
Culturologia: a cultura do gerenciamento de pessoas; a cultura da humanização nas relações; a cultura de a consciência ser o foco de pesquisa; a cultura da diplomacia recíproca;
a cultura da mudança contínua.
Correlações. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 100 correlações norteadoras do processo de desenvolvimento de epicentros conscienciais cosmoéticos:
01. Liderança e abertismo consciencial.
02. Liderança e abnegação.
03. Liderança e altruísmo.
04. Liderança e amparabilidade.
05. Liderança e anticonflitividade.
06. Liderança e aprendizagem.
07. Liderança e argumentação.
08. Liderança e assedialidade.
09. Liderança e assimilação simpática.
10. Liderança e assistencialidade.
11. Liderança e autenticidade.
12. Liderança e autestima.
13. Liderança e autoconhecimento.
14. Liderança e autoconfiança.
15. Liderança e autocorrupção.
16. Liderança e autodiscernimento.
17. Liderança e autodidatismo.
18. Liderança e autodisciplina.
19. Liderança e autogestão.
20. Liderança e autolucidez.
21. Liderança e autonomia.
22. Liderança e autorganização.
23. Liderança e autoridade.
24. Liderança e autorrealização.
25. Liderança e belicismo.
26. Liderança e carisma.
27. Liderança e celebridade.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Liderança e centralização.
Liderança e coerção.
Liderança e código grupal de Cosmoética.
Liderança e código pessoal de Cosmoética.
Liderança e comunicabilidade.
Liderança e concessão.
Liderança e convivialidade.
Liderança e corrupção.
Liderança e Cosmoeticologia.
Liderança e criticidade.
Liderança e cosmovisão.
Liderança e cumplicidade.
Liderança e Curso Intermissivo.
Liderança e dependência.
Liderança e desperticidade.
Liderança e desassimilação simpática.
Liderança e educação.
Liderança e egoísmo.
Liderança e emoção.
Liderança e empatia.
Liderança e empreendedorismo.
Liderança e energia.
Liderança e epicentrismo.
Liderança e estilo.
Liderança e evolução.
Liderança e exemplarismo.
Liderança e flexibilidade.
Liderança e força presencial.
Liderança e fraternismo.
Liderança e genialidade.
Liderança e grupalidade.
Liderança e humor.
Liderança e imaturidade.
Liderança e intenção.
Liderança e interassistência.
Liderança e intermissão.
Liderança e manipulação.
Liderança e memória.
Liderança e mesologia.
Liderança e mudança.
Liderança e multidimensionalidade.
Liderança e neofilia.
Liderança e neofobia.
Liderança e paraclima.
Liderança e paradigma.
Liderança e Paradiplomacia.
Liderança e Paradireito.
Liderança e parapsiquismo.
Liderança e pensenidade.
Liderança e planejamento.
Liderança e poder.
Liderança e posição social.
Liderança e posicionamento.
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Liderança e pré-intermissão.
Liderança e prestígio.
Liderança e priorização.
Liderança e projetabilidade lúcida (PL).
Liderança e projeto de vida.
Liderança e recex.
Liderança e recin.
Liderança e reflexão.
Liderança e repressão.
Liderança e resiliência.
Liderança e responsabilidade.
Liderança e santidade.
Liderança e serenidade.
Liderança e submissão.
Liderança e superdotação.
Liderança e tacon.
Liderança e tares.
Liderança e teática.
Liderança e temperamento.
Liderança e tenepes.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escola de líderes cosmoéticos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Animador consciencial: Conviviologia; Homeostático.
03. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
07. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
08. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
09. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
11. Equipe de epicons lúcidos: Conviviologia; Homeostático.
12. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
13. Liderologia: Politicologia; Neutro.
15. Maximologia evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.

A ESCOLA DE LÍDERES COSMOÉTICOS É OPORTUNIDADE
DESAFIADORA AO INTERMISSIVISTA DE AUTOSSUPERAÇÃO DAS RETROPOSTURAS AUTORITÁRIAS, OTIMIZANDO
A LIDERANÇA ASSISTENCIAL NA FUTURA INTERMISSÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é aluno(a) teático da escola de líderes cosmoéticos? O desenvolvimento da liderança interassistencial é, hoje, prioridade para você?
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ESCOLHA

CARREIRA PROFISSIONAL
(PROEXOLOGIA)

DA

I. Conformática
Definologia. A escolha da carreira profissional é o ato de a conscin intermissivista decidir qual profissão optará de modo prioritário, sendo momento evolutivo crítico e fator determinante para a independência financeira, a identidade laboral, as companhias de trabalho e a realização produtiva da proéxis interassistencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo escolher vem do idioma Latim, excolligere, “dar prefer ncia; joeirar”, constitu do pelo prefixo ex, indicador de movimento para fora, e colligere, “reunir; juntar;
colher; apanhar”. Apareceu no Século XIII. O voc bulo escolha surgiu no Século XIV. A palavra
carreira provém do idioma Latim Vulgar, carraria, provavelmente redução da expressão via carraria, “caminho para carros”. Apareceu no Século XIII. O voc bulo profissional procede do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; ação de
professar, de ensinar; profissão; exercício; ocupação; emprego”. Surgiu em 8 3.
Sinonimologia: 1. Escolha da profissão; escolha do curso superior. 2. Processo de decisão profissional. 3. Autoidentificação vocacional. 4. Escolha da jornada profissional evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo carreira: carreirense; carreirismo; carreirista; carreirística; carreirístico; encarreiramento; neocarreira.
Neologia. As duas expressões compostas miniescolha da carreira profissional e maxiescolha da carreira profissional são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Escolha da dupla evolutiva. 2. Escolha da moradia. 3. Escolha da
cidade. 4. Escolha da alimentação. 5. Escolha da vestimenta. 6. Desvio de carreira.
Estrangeirismologia: o networking; o Linkedin; o coaching; o lifework; o curriculum
vitae; o Traforium; o headhunter; a área de headhunting; o skill; o fator wow (capacidade de se
entregar inteiramente ao agora); o gift (dom); o vocare; os stakeholders; o role; o coworking;
o interoffice.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
na escolha do labor evolutivo.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Carreiras moldam egos. Carreiras integram pessoas.
Coloquiologia. Eis 6 expressões populares aplicáveis ao tema: o posicionamento pessoal
do insisto, não desisto; os ossos do ofício; o trocadilho do QI – quem indicou; o ganha-pão;
o profissional pau para toda obra; a afirmação: a pessoa nasceu para a coisa.
Citaciologia. – “O tr b lho enobre e o Homem” (Max Weber, 1864–1920).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios relativos ao tema: – C rreir de p to n’ gu . O caminho bem trilhado não cria erva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal profissional; o holopensene do trabalho; o holopensene pessoal da ortopensenidade; o holopensene do ambiente laboral; os definopensenes;
a definopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a escolha da carreira profissional; a maxiescolha qualimétrica da carreira profissional; o autodiscernimento quanto à fase preparatória; a inversão existencial; o maxiplanejamento existencial; a convergência proexológica dos esforços, trafores e necessidades; o plano de
experimentos necessários às autossuperações e aquisições cognitivas; a cláusula pétrea da proéxis; o futuro profissional; os prós e os contras; os limites das carreiras; a Autoinventariologia;
o perfil profissiográfico; os valores pessoais; as tendências pessoais; o autotemperamento; os
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autointeresses; os traços da personalidade; a versatilidade; a aplicação dos trafores, a conquista
dos trafais e a superação dos trafares a partir da neocarreira; o CHA (conhecimentos + habilidades + atitudes); as autexperiências; a situação do mercado de trabalho; as necessidades sociais; o papel social; a integração empresa-escola; o senso de autoutilidade; a jornada produtiva;
a responsabilidade sustentável; os testes vocacionais; os testes conscienciométricos; o plano
B; o programa de orientação vocacional (POV); o profissional global; o poliglotismo; a Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o currículo do intermissivista; a trajetória profissional; o estágio profissionalizante; o programa de trainee; o emprego; o trabalho; o bico; a profissão liberal; o empreendimento empresarial; a evitação da impulsividade na decisão profissional; a segunda profissão;
o segundo curso; a escolha da segunda carreira na meia-idade; o voluntariado; a abertura de caminho; o quociente de sucesso (QS); a interdependência evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nas tomadas das
decisões; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as autorretrocognições; a recuperação de
cons; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os parafatos, as sincronicidades e as mensagens silenciosas dos amparadores orientando nas escolhas profissionais; os encontros de destino;
o autorrevezamento multiexistencial; o amparo de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–proéxis–carreira profissional–voluntariado conscienciológico; o sinergismo carreira-liberdade-prioridade-tempo-energias-interassistencialidade; o sinergismo necessidades holocármicas–oportunidades evolutivas; o sinergismo carreira interassistencial–prática da tenepes.
Principiologia: o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio do
posicionamento pessoal (PPP); o princípio dos males o menor; os princípios da vida profissional
cosmoética; o princípio das prioridades evolutivas; o prin ípio do “se lgo não serve não di nt f zer m quil gem”; o prin ípio do “isso não p r mim”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código de ética profissional; o código cosmoético profissional.
Teoriologia: a teoria dos papéis sociais.
Tecnologia: a técnica da árvore da decisão; a técnica de os fatos orientarem as decisões; a técnica da análise biográfica; a técnica do psicodrama; a técnica da omissão superavitária (omissuper); a técnica da Autoconscienciometria a partir do Conscienciograma; a técnica da
análise SWOT pessoal; a técnica da invéxis; a técnica da Inventariologia; a técnica da produmetria; a técnica da madrugada; a técnica do detalhismo e da exaustividade; a técnica do balanço existencial; a técnica do algoritmo; a técnica do mapa mental; a técnica da interação análise-síntese.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmovisão;
o Colégio Invisível da Conscienciometria.
Efeitologia: o efeito das escolhas pessoais no grupo evolutivo; os efeitos evolutivos das
autorreflexões precedendo as megadecisões; o efeito de o pequeno erro de cálculo na escolha da
carreira hoje tornar-se grande desvio de proéxis amanhã.
Neossinapsologia: a neocarreira criando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do processo decisório pesquisa-análise-avaliação-alternativas-decisão; o ciclo multiexistencial pessoal da atividade; o ciclo de vida profissional.
Enumerologia: a carreira inconvencional; a carreira certa; a carreira múltipla; a carreira tortuosa; a carreira momentosa; a carreira interassistencial cosmoética; a carreira multifuncional; a carreira multidimensional. A inteligência profissional; a coerência profissional; a lucidez profissional; a pluriaptidão profissional; a segurança profissional; a ética profissional;
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a etiqueta profissional. As profissões femininas; as profissões masculinas; as profissões de risco;
as profissões obsoletas; as profissões antiéticas; as profissões do futuro; as profissões interassistenciais.
Binomiologia: o binômio priorização-proéxis; o binômio fatos-parafatos nas decisões
prioritárias; o binômio inteligência evolutiva–inteligência resolutiva; o binômio autonecessidades-heteronecessidades; o binômio preparo-amparo; o binômio autorrevezamento pessoal–heterorrevezamento grupal; o binômio empregabilidade-empresabilidade; o binômio necessidade-oportunidade; o binômio gestão de carreira gestão organizacional; o binômio teste autoconscienciométrico–teste vocacional; o binômio carreira vertical–carreira horizontal; o binômio indutivo peso das evidências–julgamento das probabilidades; o binômio esforço-sucesso; o binômio
vocação interassistencial–vocação cosmoética.
Interaciologia: a interação profissão-interassistência; a interação meios-método-metas-fins; a interação dupla jornada–carreira profissional–voluntariado conscienciológico; a interação vínculo consciencial–vínculo empregatício; a interação vida pessoal–carreira profissional;
a interação tarefas-pessoas; a interação identidade interassistencial–identidade profissional;
a interação tempo-espaço-energias; a interação aportes evolutivos–retribuições interassistenciais; a interação tempo profissional–tempo proexológico.
Crescendologia: o crescendo da avaliação no Curso Intermissivo à deliberação na vida
humana; o crescendo aptidão–competência–sucesso profissional; o crescendo ideias inatas–recuperação de cons–assertividade evolutiva; o crescendo currículo do inversor–currículo do
conscienciólogo–currículo do evoluciólogo; o crescendo do determinismo ao livre-arbítrio na escolha da carreira profissional.
Trinomiologia: o trinômio avaliação-decisão-deliberação; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autoprofissionalismo–carreira pessoal–aditivo voliciolínico; o trinômio interesses-metas-evolução; o trinômio meta-esforço-realização.
Polinomiologia: o polinômio autoconhecimento-autoconfiança-autodeterminação-autodecisão-ação; o polinômio motivo-aptidão-tempo-espaço-energia-ocasião; o polinômio raro do
profissional polivalente-multidotado-versátil-megafocado.
Antagonismologia: o antagonismo decisões erradas / decisões acertadas; o antagonismo impulsividade / ponderação; o antagonismo profissionalismo / amadorismo; o antagonismo
profissões evolutivas / profissões desviantes; o antagonismo autodecisão / autossabotagem; o antagonismo automimeses dispensáveis / automimeses evolutivas; o antagonismo conduta egocêntrica / conscientização evolutiva; o antagonismo carreira dispersa / carreira focada; o antagonismo marchas / contramarchas; o antagonismo atacadismo / varejismo; o antagonismo carreira
genial / carreira medíocre; o antagonismo competência técnica franca / diletantismo primário
cego.
Politicologia: a decidocracia; a meritocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na escolha da carreira; a lei da economia de males;
a lei da retribuição.
Filiologia: a decidofilia; a definofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome do empregado; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de pular de carreira em carreira; a megalomania.
Mitologia: o mito do esforço de Sísifo.
Holotecologia: a proexoteca; a biografoteca; a administroteca; a egoteca; a psicoteca;
a invexoteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intrafisicologia; a Invexologia; a Economia; a Experimentologia; a Metodologia; a Eficienciologia; a Decidologia; a Criteriologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Parapercepciologia; a Perspectivologia; a Prospectivologia;
a Crescendologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o intermissivista; o estagiário; o trainnee; o empregado; o colaborador;
o profissional liberal; o empreendedor; o empregador; o empresário; o orientador de carreira;
o selecionador; o abridor de caminhos; o vocacionado; o coach.
Femininologia: a intermissivista; a estagiária; a trainnee; a empregada; a colaboradora;
a profissional liberal; a empreendedora; a empregadora; a empresária; a orientadora de carreira;
a selecionadora; a abridora de caminhos; a vocacionada; a coach.
Hominologia: o Homo sapiens laboriosus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens
voluntarius; o Homo sapiens professionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniescolha da carreira profissional = a primeira profissão da vida humana; maxiescolha da carreira profissional = o autorrevezamento multiexistencial da atividade profissional.
Culturologia: a cultura empreendedora; a cultura do profissionalismo; o Multiculturalismo.
Competências. Sob a ótica da Traforologia, eis, em ordem lógica, 5 competências (habilidades comportamentais) do perfil atual procurado pelas organizações (Ano-base: 2011):
1. Proatividade. Atitude de cuidar da própria carreira, buscar resultados e assumir novas
responsabilidades.
2. Disposição. Atitude de descer do salto alto para aprender.
3. Aprendizagem rápida. Atitude taquipsíquica na apreensão de novos conhecimentos.
4. Flexibilidade. Atitude de lidar bem com situações adversas e aceitar novos desafios.
5. Responsabilidade. Atitude de comprometer-se com os projetos assumidos.
Autopesquisa. Segundo a Profissionologia, eis, na ordem lógica, 3 categorias de carreiras profissionais a serem avaliadas no processo decisório da conscin atilada:
1. Carreira distributiva. Relação aos trafores da conscin, conquistas evolutivas e a condição do autorrevezamento interassistencial profissional multiexistencial.
2. Carreira aquisitiva. Relação aos trafais da conscin, interesses atuais, necessidades
de aprendizado, as profissões de vanguarda.
3. Carreira reparativa. Relação aos trafares da conscin, necessidades de ressarcimentos, resgates ou recomposição em determinada área de atuação profissional.
Criteriologia. Eis, em ordem alfabética, 22 critérios otimizadores na tomada de decisão
quanto à escolha da carreira profissional:
01. Abrangência: as oportunidades de trabalho oferecidas pela carreira.
02. Aportes: a identificação dos aportes recebidos.
03. Aprendizagem: a condição de aprendizado favorecida pela carreira.
04. Atributos: a identificação de quais atributos conscienciais serão desenvolvidos pelo
exercício da profissão ou no seguimento da carreira.
05. Autoconceito: o vislumbre de si mesmo no contexto da carreira.
06. Companhias: o perfil dos profissionais envolvidos na carreira.
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07. Contingenciamento: o momento evolutivo propício para determinada carreira.
08. Convergência: a convergência da carreira com áreas prioritárias da proéxis.
09. Cosmoética: o calculismo cosmoético na escolha da carreira profissional.
10. Especialidade: a identificação das especialidades da Conscienciologia e da Ciência
Convencional relacionadas à carreira.
11. Evolução: a ocupação de vanguarda evolutiva.
12. Experiências: a acumulação de experiências em determinada área.
13. Holopensene: o holopensene específico da carreira.
14. Holossoma: a identificação do veículo de manifestação mais atuante na carreira.
15. Interassistência: o nível de interassistência da carreira profissional à exemplo das
áreas de educação e saúde.
16. Interesses: o inventário de interesses pessoais.
17. Liberdade: a liberdade de atuação na carreira.
18. Mercado: as necessidades do mercado de trabalho.
19. Mobilidade: a facilidade de atuação em qualquer região ou a partir da Internet.
20. Segurança: física, econômico-financeira e psicológica.
21. Tempo: a disponibilidade para levar tudo de eito no cumprimento da proéxis.
22. Vocação: a vocação inata herdada da Paragenética ou do autorrevezamento proexológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escolha da carreira profissional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
03. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
04. Autorrespeito multidimensional: Autoconscienciometrologia; Neutro.
05. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
06. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
10. Interesse transempresarial: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Profissão evitável: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
12. Profissão herdada: Autoproexologia; Neutro.
13. Racionalização: Autorraciocinologia; Neutro.
14. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
15. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

A ESCOLHA DA CARREIRA, QUANDO CONSIDERADA
FATOR PROEXOLÓGICO PRIORITÁRIO, INCLUI A VERTENTE INTERASSISTENCIAL E CONSTRÓI PONTE NO PÉRIPLO
EVOLUTIVO DO AUTORREVEZAMENTO PROFISSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já escolheu a carreira profissional? Incluiu variáveis evolutivas na tomada de decisão? Tem automotivação ao imaginar-se trabalhando 8 horas
por dia, 5 dias por semana, durante décadas, na mesma profissão?
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ESCOLHA DO RUMO EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escolha do rumo evolutivo é a seleção de orientação, caminho, itinerário,
rota a seguir, meta ou objetivo magno embasado na tarefa de esclarecimento (tares), escolhido
pela consciência, homem ou mulher, quando já lúcida da responsabilidade perante deveres e direitos, próprios do processo evolutivo multidimensional e multiexistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escolher vem do idioma Latim, excolligere, “dar prefer ncia a; joeirar; eleger; selecionar”, constitu do pelo prefixo ex, “indicador de movimento para fora”, e colligere, “reunir; juntar; colher; apanhar”. Apareceu no Século XIII. A palavra escolha surgiu no
Século XIV. O vocábulo rumo deriva do idioma Espanhol, rumbo, “encantamento; fama; prest gio; ostentação; pompa; direção que se toma para encaminhar-se a algum lugar”. Apareceu no Século XV. O vocábulo evolutivo procede também do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este
do idioma Latim, evolutio,“ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 873.
Sinonimologia: 1. Escolha de direção evolutiva. 2. Meta evolutiva tarística. 3. Seleção
do caminho evolutivo. 4. Rota evolutiva. 5. Opção evolutiva. 6. Escolha de percurso cosmoético.
Neologia. As 4 expressões compostas escolha do rumo evolutivo, escolha do rumo evolutivo egocármico, escolha do rumo evolutivo grupocármico e escolha do rumo evolutivo policármico são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Rumo impensado. 2. Caminho incerto. 3. Rumo imposto. 4. Desnorteamento. 5. Desorientação. 6. Despriorização do rumo evolutivo. 7. Vivência ao acaso.
Estrangeirismologia: o virar hacia la izquierda; o strong profile; o upgrade evolutivo;
a drive determination; o feedback do grupo evolutivo; o moment de choisir; o ato de non perdere
la tramontana; o time for a change.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade da Autopriorologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Escolhamos itinerários construtivos. Descortinemos rotas universalistas. Priorizemos escolhas discernidoras.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ciclopensenes;
a ciclopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os verponopensenes; a verponopensenidade; o holopensene pessoal verponológico.
Fatologia: a escolha do rumo evolutivo; as autocorreções da rota evolutiva; a certeza íntima na escolha do rumo tarístico e a bússola consciencial funcionante; a procura de acertar na
definição do destino; as primeiras aulas de Conscienciologia e o exemplarismo dos professores
promovendo o acerto do rumo proexológico; o encontro com o grupo pró-evolutivo; a experiência
compartilhada com a turma conscienciológica nos cursos; a reciclagem íntima a partir da vivência
com a dupla evolutiva; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) qual
corpo docente de Cosmoeticologia; a escolha evolutiva e a vontade de aprender com empenho
ininterrupto; o papel da Consciencioterapia favorecendo o esclarecimento evolutivo, produto do
diagnóstico, tratamento e seguimento terapêutico elucidativo (tares); a experiência de conscincobaia; a atitude pró-proéxis; a orientação proexológica e o revigoramento para atingir o complé-
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xis; a chegada ao caminho principal; os grupos de trabalhos assistenciais; os afetos sadios; as
tertúlias sendo aulas parauniversitárias; os tertulianos quais agentes facilitadores da amplificação
da autoconsciencialidade; o Tertuliarium, o Holociclo e a Holoteca sendo locais amplificadores
da autoconsciencialidade na reeducação tarística; as interprisões grupocármicas e a despriorização
evolutiva gerando perdas inavaliáveis de oportunidades evolutivas; a convivência no grupocarma
e o início das reflexões a respeito do próprio destino; a Internet sendo o ponto de encontro da
escolha das consciências em favor da interassistencialidade ou da assedialidade; as influenciações
eletronóticas ignorando a Cosmoética pelo desconhecimento multidimensional; a priorização da
Inteligência Evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal funcionando qual bússola existencial; a descoincidência vígil marcante; as exteriorizações naturais do energossoma; a experimentação da soltura energossomática;
as inspirações extrafísicas do amparador de função na prática da tenepes; o ensino da didática
interassistencial multidimensional a partir da Cosmoética e da paciência para com o assistente
calouro; a presença do amparador na hora certa, no local certo e perante as pessoas certas; a vivência da energosfera ampla, limpa, aberta; a melhoria na mobilização das energias e o início da
captação dos acoplamentos; a assistência megafraterna multidimensional; a paratecnologia dos
laboratórios conscienciológicos a serviço do atendimento consciencial; o extrapolacionismo e os
aportes oferecidos ao desenvolvimento consciencial nas dinâmicas parapsíquicas; a Interlúdio
funcionando qual paralavancagem consciencial evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo CCCI-CCCE otimizando a tares policármica; o sinergismo minipeça lúcida–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Principiologia: o princípio de ir devagar e sempre; o princípio da descrença; o princípio do continuísmo consciencial; os princípios conscienciológicos integrados aos princípios pessoais; os princípios da teática tarística objetivando melhorar o patamar evolutivo das consciências.
Codigologia: a busca do aprofundamento do código pessoal de Cosmoética (CPC);
a aprendizagem com o grupo evolutivo tarístico fortalecendo o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: as teorias do Direito e da Paradireitologia influindo nas escolhas; a teoria
da libertação da interprisão grupocármica; a teoria da Conviviologia Evolutiva.
Tecnologia: a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer; a técnica da reciclagem existencial; a técnica da invéxis.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico em Instituição Conscienciocêntrica
(IC) fortalecendo o vínculo consciencial pró-evolutivo; o voluntariado da interassistencialidade
nos trabalhos do Apoio a Voluntários e Alunos (AVA); o voluntariado tarístico; a informação
tarística obtida a partir do voluntariado nas traduções dos textos conscienciológicos; o voluntariado parapedagógico qual meta optata da consciência semperaprendente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos surpreendentes das ações tarísticas; o efeito da interassistencialidade cosmoética da Consciencioterapia na relação transformadora do evoluciente; o efeito do ex-
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trapolacionismo otimizando a realidade e pararrealidade da consciência; o efeito da aplicação
cosmoética dos aportes desenvolvendo futuros trafores na consciência receptora.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir dos atendimentos consciencioterápicos; a criação de neossinapses favorecendo neoconstructos ideativos; as neossinapses geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos; as neossinapses geradas pela interassistencialidade
multidimensional; as neoverpons geradoras de neossinapses no aprendizado tarístico.
Ciclologia: o ciclo motivação evolutiva–perseverança–amparo técnico–potencialidades
conscienciais expandidas.
Binomiologia: o binômio hábitos saudáveis–neorrotinas úteis; o binômio proexológico
recebimento-retribuição orientando as metas evolutivas; o binômio autocrítica-heterocrítica;
o binômio assistência tarística–reeducação evolutiva; o binômio tertúlias conscienciológicas–
–didática multidimensional.
Interaciologia: a interação extrapolacionismo–afinização holopensênica–gescon; a interação intencionalidade sadia–interassistencialidade.
Crescendologia: o crescendo isca humana inconsciente–isca humana lúcida; o crescendo cognitivo dados-informações-conhecimentos-resoluções; o crescendo robéxis-recéxis; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio simpatia-sintonia-sinergia; o trinômio amparador extrafísico–assistente–assistido; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio dupla evolutiva–
–acerto grupocármico–autorrendimento evolutivo; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio afinidade holopensênica–contágio cultural–flexibilidade
cognitiva; o trinômio assistência tarística–impactoterapia–crise de crescimento.
Polinomiologia: o polinômio aprender-assimilar-compreender-escolher-agir; o polinômio vontade–intencionalidade–discernimento–acesso à tares; o polinômio volição-intenção-decisão-ação.
Antagonismologia: o antagonismo tacon / tares; o antagonismo crise existencial / homeostase evolutiva; o antagonismo neofobia / neofilia; o antagonismo inação / ação.
Paradoxologia: o paradoxo de a vivência desconfortável de fato tarístico resultar em
crescimento evolutivo; o paradoxo da identificação da pressão holopensênica anticosmoética
favorecer a escolha do rumo evolutivo.
Politicologia: a interassistenciocracia; a democracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; as leis evolutivas; as leis da
Cosmoeticologia.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a verponofilia.
Mitologia: o mito do acaso.
Holotecologia: a evolucioteca; a consciencioteca; a convivioteca; a experimentoteca;
a cosmoeticoteca; a parapedagogoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Etologia; a Sincronologia; a Autodiscernimentologia; a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Autodeterminologia; a Recexologia; a Autocriticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser assistencial; a conscin intermissivista; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin tenepessável; a consciência amparadora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o amparador extrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossomata; 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;
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o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador conscienciológico; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossomata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora conscienciológica; 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 autolucidus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens
determinator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens parapercutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: escolha do rumo evolutivo egocármico = o ato de priorizar o aprendizado tarístico autorreestruturador; escolha do rumo evolutivo grupocármico = o ato de priorizar
a teática da convivialidade grupal interassistencial; escolha do rumo evolutivo policármico
= o ato de priorizar a elaboração de gescons pautadas na megafraternidade.
Culturologia: a cultura tarística; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Priorologia; a Multiculturologia da Parapedagogiologia Evolutiva.
Experimentologia. Conforme a Lucidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
modalidades de escolhas da consciência, promotoras do rumo evolutivo:
01. Avançada.
02. Cirúrgica.
03. Completista.
04. Cosmoética.
05. Cosmovisiológica.
06. Democrática.
07. Discernível.
08. Educativa.
09. Exemplificadora.
10. Gesconológica.
11. Interassistencial.
12. Libertária.
13. Neofílica.
14. Policármica.
15. Potencializadora.
16. Prioritária.
17. Proexológica.
18. Terapêutica.
19. Universalista.
20. Verbaciológica.
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Interprisiologia. Conforme a Interprisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
posturas não evolutivas da consciência:
01. Acomodatícia.
02. Apriorista.
03. Coercitiva.
04. Corruptora.
05. Errática.
06. Genuflexa.
07. Hedonista.
08. Retrógrada.
09. Robotizada.
10. Sectária.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escolha do rumo evolutivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da história pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
04. Ato determinativo: Autodecidologia; Homeostático.
05. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
06. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
07. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
11. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
12. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
13. Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.
14. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.
15. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.

A ESCOLHA DO RUMO EVOLUTIVO, A PARTIR DAS CRISES DE CRESCIMENTO, FACULTA À CONSCIÊNCIA COMPREENSÃO DO PROCESSO REEDUCATIVO, DESCORTINANDO A HETERODIDAXIA DIUTURNA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Para você, leitor ou leitora, quais têm sido as bases da escolha do rumo
evolutivo? As priorizações se relacionam ao egocarma, ao grupocarma ou você já atingiu
a performance policármica?
M. C. N.
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ESCOLHA DO TEMA DE PESQUISA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escolha do tema de pesquisa é o ato ou efeito de a conscin intermissivista, homem ou mulher, selecionar e decidir-se por determinado assunto de investigação, embasada na Cosmoética e na interassistencialidade, o qual norteará os autesforços mentaissomáticos,
visando a tarefa do esclarecimento (tares) por meio da produção de gescons.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo escolher vem do idioma Latim, excolligere, “dar prefer ncia
a; joeirar; eleger; selecionar”, constitu do pelo prefixo ex, “indicador de movimento para fora”,
e colligere, “reunir; juntar; colher; apanhar”. Surgiu no Século XIII. O termo escolha apareceu no
Século XIV. A palavra tema deriva também do idioma Latim, thema, “tema; assunto; proposição;
argumento; matéria; tese; tema (de um verbo)”, e este do idioma Grego, thêma, “aquilo que
se propõe; porção; parte; tema ou assunto do desenvolvimento oratório; tema ou raiz de uma palavra; soma de dinheiro depositado num banco; tesouro”. Surgiu no Século XV. O vocábulo pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitas, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir;
perguntar; indagar profundamente”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Seleção de assunto a pesquisar. 2. Recorte de área de pesquisa.
3. Escolha de especificidade pesquisística. 4. Determinação de assunto de estudos. 5. Seleção de
tema de trabalho pesquisístico. 6. Orientação do especialismo pesquisístico.
Antonimologia: 1. Temática de pesquisa heteroimposta. 2. Indecisão pesquisística.
3. Anomia temática. 4. Autodecidofobia temática. 5. Antidiscernimento intelectual. 6. Desmotivação pesquisística.
Estrangeirismologia: o uso prolífico do background multiexistencial; o modus operandi
do pesquisador; o right time evolutivo propiciado pelo megafoco do tema de pesquisa; o strong
profile da conscin focada; o megalocus autoproexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à importância evolutiva da autopesquisa.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Façamos escolhas certas.
Citaciologia. A seguinte citação de Honoré de Balzac (1799–1850) sintetiza o fato de
o comprometimento com o tema pessoal poder atrair as sincronicidades multidimensionais: – As
pessoas que querem fortemente algo são quase sempre bem servidas pelo acaso. Já a citação de
Pablo Neruda (1904–1973) fala das consequências, para o pesquisador, da escolha de determinado tema de pesquisa: – Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro de suas consequências.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas relacionadas ao tema: – “Pesquisa. Nada existe
que não possa ser pesquisado à exaustão”. “Quanto mais voc dominar determinado universo
pesquisístico, mais ser envolvido por ele”. “Quanto mais a conscin pesquisar os temas avançados e evolutivos, maior se tornará o seu juízo auto e heterocrítico, preparando-se para ser evoluciólogo em tempo oportuno”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal atrator de fatos e parafatos atinentes à pesquisa;
o holopensene pessoal favorecendo a recepção ideativa; o holopensene mentalsomático instalado
no escritório pessoal; o holopensene pessoal da interassistencialidade tarística; a retrofôrma holopensênica favorecendo a investigação; a retilinearidade pensênica; a sustentação pensênica na
pesquisa; os xenopensenes sadios; a xenopensenidade amparadora; os lucidopensenes; a lucido-
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pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a escolha do tema de pesquisa; a opção de desenvolvimento intelectual;
o tema de pesquisa enquanto posicionamento tarístico; o tema de pesquisa como atrator de assistidos; a rosa dos ventos das produções mentaissomáticas; a relevância interassistencial do tema de
pesquisa; os aportes recebidos; a abertura de espaços evolutivos a partir do tema de pesquisa; os
estudos preliminares sobre o tema escolhido; os temas a serem evitados pelo neopesquisador;
a motivação pessoal quanto ao assunto a ser pesquisado; as inclinações temáticas; as preferências
intelectuais; as influências culturais; a detecção do problema; o recorte de área de atuação; a lacuna de conhecimento; o fato orientador; a necessidade de autossuperação; as senhas de pesquisa na
forma de pessoas, lugares, objetos e informações; o fato de o tema de pesquisa dever ser amplo
e poder ser genérico; a possibilidade de se levar adiante o tema escolhido; a metodologia de pesquisa delimitando o tema a pesquisar; o viés do tema; o foco pesquisístico; os fatos orientando
a pesquisa; as abordagens macro-micro relativas ao tema; a linha ideativa da pesquisa; a faculdade mental de discernir e apresentar questões pertinentes e oportunas; as associações de ideias;
a bagagem de conhecimentos do pesquisador; as leituras continuadas; a utilização eficaz do
tempo; as gestações conscienciais em série; o autorrevezamento multiexistencial; a cláusula pétrea da autoproéxis; a colheita intrafísica; a colheita intermissiva; a identidade extra; o antidiscernimento intelectual; a desmotivação pesquisística; a escolha da profissão; a dileção mentalsomática; a Associação Internacional de Enciclopediologia ENCYCLOSSAPIENS); o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); a União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as equipes de amparadores extrafísicos temáticos; o conceptáculo ao amparador de função; as inspirações extrafísicas; o ato de honrar as ideias próprias e as inspiradas por amparador extrafísico; os recursos das
percepções parapsíquicas aplicados às pesquisas; a identificação das sincronicidades; as paravivências elucidadoras; os parafatos esclarecedores; a recuperação de cons; o aprendizado do Curso
Intermissivo (CI); o fluxo evolutivo pessoal; o autorrevezamento multiexistencial através das gescons originadas do tema de pesquisa pessoal; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV),
possibilitado pelo trabalho tarístico; a necessidade de higienização energética do ambiente de trabalho; os extrapolacionismos parapsíquicos; a iscagem consciente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo megatrafor-megatrafar-trafal na escolha do tema de pesquisa; o sinergismo tema de pesquisa–autoproéxis; o sinergismo senso pesquisístico–senso parapesquisístico; o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo interdimensional aplicado às pesquisas; o sinergismo memória humana–memória intermissiva; o sinergismo megatrafor-materpensene; o sinergismo ponteiro do relógio–ponteiro da
bússola; o sinergismo tema de pesquisa–especialismo interassistencial.
Principiologia: o princípio da sincronicidade multidimensional; o princípio de os fatos
e parafatos orientarem a pesquisa; o princípio de se levar tudo de eito; o prin ípio “quem não
pro ur não h ”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) elaborado a partir da autopesquisa;
o código pessoal de priorização evolutiva; os códigos de normatização científica; o código de
ética do pesquisador.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da inteligênvia evolutiva
(IE); a teoria do fluxo do Cosmos; a teoria do megafoco existencial; a teoria do autorrevezamento multidimensional.
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Tecnologia: a técnica de se levar tudo de eito; a técnica do cosmograma; a técnica do
conscienciograma; a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da consulta
aos 50 dicionários; a técnica da tábula rasa.
Voluntariologia: o nível de especialização e amparo de função do voluntário pesquisador; o voluntariado especializado dos setores técnico-científicos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia; o laboratório
conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Reurbanologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autopesquisadores; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos.
Efeitologia: o efeito halo do tema de pesquisa nas produções textuais; os efeitos do paradigma consciencial vivenciado; o efeito da disciplina; o efeito do aproveitamento de tempo.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do trabalho intelectual continuado; as neossinapes geradas pelas neoideias; as neossinapes evolutivas.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas; o ciclo das oportunidades evolutivas; o ciclo
assim-desassim; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo restringimento intrafísico–recuperação de
cons; o ciclo aprender-ensinar; os ciclos da formação intelectual; o ciclo do continuísmo pesquisístico; o ciclo autopesquisístico registros-autanálise-autocompreensão-autorreciclagens; o ciclo
investigar-raciocinar-solucionar.
Enumerologia: a observação direta; a reflexão; a experiência pessoal; os insights; as
sincronicidades; os encontros de destino; os achados. O tema de pesquisa em andamento; o tema
de pesquisa engavetado; o tema de pesquisa megagescônico; o tema de pesquisa pontual; o tema
de pesquisa egocármico; o tema de pesquisa grupocármico; o tema de pesquisa policármico.
Binomiologia: o binômio macro-micro; o binômio especialismo tarístico–atacadismo
evolutivo; o binômio monovisão-cosmovisão; o binômio pesquisa-especialidade; o binômio temático recorte do cosmograma–recorte do Cosmos; o binômio pesquisa intrafísica–pesquisa extrafísica; o binômio autoparapsiquismo-racionalismo; o binômio pesquisa-evolução; o binômio objetividade-subjetividade; o binômio autesclarecimento-heteresclarecimento.
Interaciologia: a interação pesquisa-autopesquisa; a interação pesquisador-amparador; a interação autopesquisa-maxidissidência; a interação pesquisa profilática do erro–pesquisa reparadora do erro.
Crescendologia: o crescendo autopesquisa-autoconhecimento-autotransformação;
o crescendo começar-sustentar aplicado à autopesquisa; o crescendo Ciência Convencional–Paraciência Conscienciológica; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio voluntariado-docência-gescon; o trinômio ideia-reflexão-neoideia; o trinômio instinto-intuição-cosmovisão.
Polinomiologia: o polinômio observar-investigar-inquirir-analisar; o polinômio tema–
–pesquisa–gescon–obra-prima.
Antagonismologia: o antagonismo aquisição / retribuição; o antagonismo empenho
pesquisístico / preguiça mental; o antagonismo legado textual autorrevezador / escritos inócuos;
o antagonismo amadorismo / cientificidade; o antagonismo pesquisa exaustiva / superficialidade;
o antagonismo generalismo / especialismo; o antagonismo pesquisador teórico / autopesquisador
teático; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial; o antagonismo obviedade / ineditismo; o antagonismo autopesquisa planificada / autoinvestigação espontânea.
Paradoxologia: o paradoxo de as retroperspectivas poderem gerar neoperspectivas.
Politicologia: a proexocracia; a gesconocracia; a política do autorado conscienciológico.
Legislogia: as leis do fluxo do Cosmos; as leis da Proexologia aplicadas à pesquisa; a lei
da sincronicidade; a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Interassistenciologia; a lei de
manutenção do megafoco pesquisístico; as leis de causa e efeito.
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Filiologia: a pesquisofilia; a neofilia; a proexofilia; gesconofilia; a grafofilia.
Fobiologia: a pesquisofobia; a gesconofobia; a verbetofobia; a mentalsomatofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a evitação da síndrome do ansiosismo
quanto à escolha do “tema certo”.
Maniologia: a lucidez quanto às manias pessoais; a fracassomania.
Mitologia: a consciência sobre os mitos socioculturais; o mito da falta de tempo; o mito
da pesquisa concluída; o autoparapsiquismo desvendando mitos milenares.
Holotecologia: a biblioteca; a pesquisoteca; a cientoteca; a metodoteca; a evolucioteca;
a argumentoteca; a videoteca; a cinemateca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Proexologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Verponologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia; a Descrenciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin semperaprendente; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin sem megafoco.
Masculinologia: o pesquisador; o conscienciólogo; o intermissivista; o reeducador;
o autodidata; o atacadista consciencial; o autorrevezador; o maxidissidente ideológico; o agente
retrocognitor; o proexólogo; o facilitador da Conscienciologia; o paracientista; o escritor; o verbetógrafo; o intelectual; o sistemata; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tertuliano;
o tocador de obra.
Femininologia: a pesquisadora; a consciencióloga; a intermissivista; a reeducadora;
a autoditada; a atacadista consciencial; a autorrevezadora; a maxidissidente ideológica; a agente
retrocognitora; a proexóloga; a facilitadora da Conscienciologia; a paracientista; a escritora;
a verbetógrafa; a intelectual; a sistemata; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tertuliana; a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens
determinatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escolha elementar do tema de pesquisa = a geradora de tares de alcance
egocármico; escolha avançada do tema de pesquisa = a geradora de tares de alcance policármico.
Culturologia: a cultura da racionalidade paracientífica; a cultura da gestão cosmoética
do tempo; a cultura da multidisciplinaridade; a cultura proexológica; a cultura do antissedentarismo existencial.
Decisão. Escolher tema para investigar representa a primeira decisão pessoal a ser tomada pelo pesquisador ao planejar a gescon escrita. Disso decorre todo o encaminhamento posterior,
a determinação da metodologia mais apropriada a ser implementada, afetando as etapas seguintes
do projeto de pesquisa. Decisão: primeiro passo.
Durabilidade. A interassistencialidade embasada na tares pressupõe acervo de informações e competências exigindo tempo, foco, energia e planejamento suficientes para o pesquisador
adquirir as expertises necessárias para a assistência ocorrer em alto nível. Tares: refinamento educativo.
Convergência. O tema de pesquisa abrangente facilita a associação de todos os esforços
mentaissomáticos na mesma direção, possibilitando a escolha do tipo de tares gráfica a ser produ-

Enciclopédia da Conscienciologia

9987

zido no momento evolutivo. Pode-se planejar escrever verbetes, artigos científicos ou de divulgação, palestras, curso livre, livros ou capítulo de livro, tratados e / ou dicionários, a partir dos resultados da pesquisa em andamento.
Alcance. O tema de pesquisa, quando abrangente e escolhido criteriosamente, possibilita
também, associações ideativas com várias outras especialidades, permitindo ao pesquisador-escritor a participação em múltiplos eventos dentro e fora da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), através da transversalidade dos temas.
Seleção. Conforme a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 fontes
de temática pesquisística a serem consideradas pelo neopesquisador, quando da escolha do tema
de pesquisa pessoal:
1. Autopesquisa: as anotações do labcon pessoal; as técnicas pesquisísticas desenvolvidas; o problema superado ou em superação.
2. Discernimento: a reflexão aprofundada sobre as necessidades evolutivas pessoais do
grupo ou da Humanidade dirigindo a escolha do tema a investigar.
3. Especialismo: A afinidade com determinada especialidade ou subespecialidade da
Conscienciologia.
4. Heterossugestão: a sugestão do tema vindo de fora, de alguém com mais experiência
e cosmovisão, no momento evolutivo do pesquisador.
5. Ideias inatas: a rememoração, diretamente da paragenética do autopesquisador, encontrando ressonância com motivação pessoal.
6. Identidade interassistencial: o compromisso proexológico com o tema escolhido;
o profissionalismo na interassistência.
7. Interesse pessoal: a motivação; o gosto pessoal sobre determinado tema, refletindo
as tendências e pendências multiexistenciais.
8. Parapsiquismo: a demanda extrafísica pelo tema, trazido por observação direta do
pesquisador-projetor; a solicitação expressa do amparador, do assediador ou de consciexes em
geral; o assunto pesquisístico acessado na tenepes.
9. Público-alvo: a percepção do tema a partir da necessidade evolutiva detectada em
determinado grupo de assistidos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escolha do tema de pesquisa, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
03. Argumentação fatuística: Pesquisologia; Homeostático.
04. Autobiografia técnica: Autopesquisologia; Neutro.
05. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
06. Autopesquisofilia: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
08. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
09. Corredor heurístico: Experimentologia; Homeostático.
10. Curiosologia: Autopesquisologia; Neutro.
11. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
12. Fluxo pesquisístico multidimensional: Pesquisologia; Neutro.
13. Linha ideativa da pesquisa: Pesquisologia; Neutro.
14. Pré-análise: Pesquisologia; Neutro.
15. Questionamento pesquisístico: Pesquisologia; Neutro.
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O TEMA DE PESQUISA, ESCOLHIDO MADURAMENTE,
PERMITE A CONVERGÊNCIA DOS AUTESFORÇOS PESQUISÍSTICOS, PODENDO RESULTAR NA MATERIALIZAÇÃO
DE GESCONS EM SÉRIE DENTRO DO MESMO ASSUNTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já definiu o tema de pesquisa? Já produziu frutos
gesconológicos?
Bibliografia Específica:
1. Apolinário, Fábio; Metodologia da Ciência: Filosofia e Prática da Ciência; 2019 p.; 15 caps.; 38 tabs.; 12
enus.; 14ilus.; Thomson; São Paulo, SP; 2006; páginas 73 a 95.
2. Costa, Sérgio Francisco; Método Científico: Os Caminhos da Investigação Científica; 104 p.; 10 caps; 20
enus.; 25 fotos; Harbra; São Paulo, SP; 2001; páginas 19 a 50.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800,
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
1.300, 1.303 e 1.606.
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DO TÍTULO VERBETOGRÁFICO
(VERBETOGRAFOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A escolha do título verbetográfico é o ato ou efeito de a conscin, homem
ou mulher, propor titulação técnica para compor entrada de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, a ser escrito, publicado e defendido, visando contribuir, através da Autopesquisologia
Lúcida, com a megagescon grupal da CCCI.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo escolher vem do idioma Latim, excolligere, “dar prefer ncia; joeirar”, constitu do pelo prefixo ex, indicador de movimento para fora, e colligere, “reunir; juntar;
colher; apanhar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo escolha surgiu no Século XIV. A palavra
título deriva igualmente do idioma Latim, titulus, “inscrição; t tulo de livro; rótulo; etiqueta; t tulo
de honra ou nobreza; sinal; ind cio”. Apareceu no Século XIII. O voc bulo verbo provém do idioma Latim, verbum, “palavra; voc bulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”.
Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV. A palavra verbete surgiu
em 1881. O elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito;
convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Escolha da titulação do verbete. 2. Proposta do título de neoverbete.
3. Opção de entrada verbetográfica. 4. Definição do título verbetográfico.
Neologia. As duas expressões compostas escolha do título verbetográfico primeva e escolha do título verbetográfico veterana são neologismos técnicos da Verbetografologia.
Antonimologia: 1. Escolha do título do artigo técnico. 2. Escolha do título do livro.
3. Escolha do subtítulo. 4. Postergação da definição do título verbetográfico.
Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o Autorreflexarium; o Tenepessarium;
o Tertuliarium; a free choice conscienciográfica; o apertis verbis; o liberum arbitrium autopesquisístico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autopriorologia Conscienciográfica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Título:
autoposicionamento verbetográfico. Escolha: responsabilidade antecipada.
Filosofia: a Holofilosofia; a Filosofia da Ciência das Ciências.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita verbetográfica; o holopensene da Autodecidologia; os grafopensenes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os
proexopensenes; a proexopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a homopensenidade da Verbetografia em convergência à Maxiproexologia Grupal;
o holopensene da Lexicologia Maxiproexológica.
Fatologia: a escolha de título verbetográfico; a iniciativa pessoal maxiproexogênica;
a opção inteligente; o tema irresistível; o assunto prioritário; a pesquisa premente; o nicho de assistência prioritária; o ato de intitular exigindo a autodefinição autoral; a cornucópia de valores
conscienciais ínsitos nos autoposicionamentos conscienciográficos; a apreensão competente da
omnigradação das realidades do Cosmos; a percepção minudente e personalíssima da realidade
disponível para todos; a explicitação do aspecto consciencial ainda obscuro; o recorte da realidade
possível no momento existencial; a retribuição megaproexológica dos aportes existenciais; os verbetes-chave da Enciclopédia da Conscienciologia; a mundividência consciencial; o risco da versão pessoal do fato; as autovivências generalizáveis; a responsabilidade intelectual individual jun-
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to à megagescon grupal; o autodesassédio a partir da iniciativa pessoal; a autorresponsabilidade
pela escrita do verbete do título aprovado; a rotina útil produtiva; o título do verbete constituindo
o primeiro termo da seção pertinente; o problema central do título orientando a especialidade do
verbete; a autossaturação mental temática; as aproximações simples; as interseções ideativas; os
tangenciamentos temáticos; os distanciamentos detalhistas; as abordagens técnicas e especializadas; a Enciclopédia da Conscienciologia sendo a fonte de pesquisas mais relevante para o verbetógrafo; o site das Tertúlias (CEAEC), do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística
(ICGE) e do Programa Amigos da Enciclopédia enquanto fontes de consulta fundamentais para
o verbetógrafo; o Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; o desafio do
paradigma consciencial enquanto megaeixo transversal à pluridisciplinaridade verbetográfica;
o problema da transposição temática e paradigmática; a sustentação do vigor enciclopédico da
Conscienciologia enquanto Ciência das Ciências; a imperativa de a abordagem verbetográfica
manter a supremacia cosmoética da Cosmovisiologia Conscienciológica; a escolha do título verbetográfico chancelando a prospectiva evolutiva de autoinserção no liberum index da megagescon
grupal da CCCI.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica orientando as escolhas verbetográficas; o segundo multidimensional enquanto unidade de medida de novo ângulo de abordagem, a partir do paradigma consciencial; as
parainspirações temáticas oportunas; as inspirações ou achegas extrafísicas favorecendo as autopesquisas prioritárias; o atilamento parapsíquico para as sincronicidades orientadoras; o parafato
de a realidade multidimensional exigir abordagem neoverponológica; a solução parapsíquica;
a transcendência multidimensional das abordagens intrafísicas; a tenepes enquanto fonte ideativa
titular; a Tenepessologia sendo instrumento sustentador do título escolhido.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo bagagem cultural–experiência profissional; o sinergismo vivência pessoal generalizável–teoria aplicável; o sinergismo forma qualificando o conteúdo–conteúdo qualificando a forma; o sinergismo calculismo cosmoético–título interassistencial.
Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio de os fatos e parafatos orientarem a pesquisa impondo a necessidade de mudança do título ou da especialidade do verbete
em produção.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) alinhando a escolha do título verbetográfico; o código grupal de Cosmoética (CGC) fortalecendo os autoposicionamentos verbetográficos na CCCI.
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intemissivos (CIs); a teoria da seriéxis; a teoria da
proéxis; as teorias conscienciológicas explicando a prática verbetográfica; a teoria da Terra
como sendo planeta hospital-escola; a teoria da comunicação escrita multidimensional; a teoria
da coerência; a teática da comunicabilidade pessoal amplificada.
Tecnologia: a técnica da verbação; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica dos 50 dicionários; a técnica do selfbrainstorming; a técnica do finding na Enciclopédia da Conscienciologia.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico fomentando a escolha do título verbetográfico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetólogos; os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da escolha do título no verbete; o efeito da escrita do verbete em
conformidade ao título; o efeito da escolha do título nas autoprioridades pesquisísticas pessoais;
o efeito da escolha do título na automotivação verbetográfica; o efeito da escolha do título para
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o autodesassédio mentalsomático; o efeito da escolha do título para o autoposicionamento
autoral; o efeito da escolha do título enquanto mote de convergência existencial temporária;
o efeito da escolha do título na autovivência do teatro conscienciográfico; o efeito da escolha do
título verbetográfico na opção pelo título de verbetógrafo.
Neossinapsologia: o título do verbete promovendo neossinapses a partir da recuperação de cons intermissivistas.
Ciclologia: o ciclo escolha do título–acabativa verbetográfica; o ciclo insight ideativo–
–autodefinição verbetográfica; o ciclo autoverbetográfico; o ciclo contínuo de produção intelectual; o ciclo análise-síntese; o ciclo criativo parapercepção-parafenomenocrítica-verpon; a atenção à eficácia mantida no ciclo início-meio-fim; o ciclo aprender-ensinar.
Enumerologia: a ideia do título; a pesquisa do título; a qualificação do título; a aprovação do título; o desenvolvimento do título; a publicação do título; a busca do título na EC. O titulo autobiográfico; o título autoprescritivo; o título catalítico; o título provocador; o título terapêutico; o título profilático; o título fixador.
Binomiologia: o binômio problema do título–título do problema; o binômio intenção
verbetográfica–gesto titular; o binômio ideia pertinente–palavra ideal; o binômio palavra dileta–
–palavra inadequada; o binômio cardápio de ideias–escolha prioritária; o binômio continente-conteúdo; o binômio análise-síntese; o binômio vocábulo isolado–expressão composta.
Interaciologia: a interação autodefinição (subjetiva)-definição (objetiva); a interação título-temperamento; a interação título-especialidade; a interação título do verbete–Tematologia;
a interação título adequado–tares qualificada; a interação Coerenciologia-Enciclopediologia;
a interação Autocoerenciologia–Coerenciologia Enciclopédica; a interação título do verbete–
–Remissiologia.
Crescendologia: o crescendo título-verbete; o crescendo priorização momentânea do
tema–resultado duradouro da assistência; o crescendo definição para aprovação do título–seção
Definologia do verbete; o crescendo primeiro título–enésimo título; o crescendo pré-verbetografo sem título–verbetógrafo publicado; o crescendo verbete iniciativa verbetográfica–acabativa
verbetográfica; o crescendo iniciativa autoproexogênica–conclusão maxiproexológica.
Trinomiologia: o trinômio sangue-suor-ectoplasma; o trinômio índice enciclopédico–
–listagem de verbetes em andamento–Lexicomática; o trinômio título verbetográfico–título de
verbetógrafo–verbetógrafo titular; o trinômio coerência entre os títulos da Enciclopédia da
Conscienciologia–coerência entre os títulos em andamento–coerência pessoal; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio Holoteca-Holociclo-Tertuliarium; o trinômio pesquisa-achado-título.
Polinomiologia: o polinômio ideia-título-especialidade-tema; o polinômio formal arial-versalete-negrito-itálico; o polinômio formal inicial maiúscula–texto centralizado–espaço triplo–espaçamento expandido; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo decidofobia / escolha de título; o antagonismo precipitação / autodiscernimento; o antagonismo singular / plural; o antagonismo ideia deficiente
/ expressão eficiente; o antagonismo prioridade atendida / prioridade esquecida; o antagonismo
autopensenização produtiva / autopensenização vazia; o antagonismo parasita de linguagem
/ eficácia do confor.
Paradoxologia: o paradoxo do título sem verbetógrafo.
Politicologia: a verbetocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a intelectocracia; a interassistenciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na escolha do prioritário.
Filiologia: a tertuliofilia; a verbetofilia; a grafofilia; a pesquisofilia; a proexofilia; a intermissiofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a neofobia paralisando a escolha do título verbetográfico.
Sindromologia: o enfrentamento da síndrome da apriorismose quanto à própria intelectualidade; a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome de Amiel; a síndrome da pré-derro-
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ta; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da pressa; a ação terapêutica contra a síndrome da
dispersão consciencial.
Maniologia: a mania da autovitimização.
Mitologia: a quebra do mito da falta de assunto; a derrocada do mito da falta de ideia;
a queda do mito do “isso não p r mim”; o mito d “reserv de título”; a ausência do mito do
conhecimento integral; a autossuperação dos mitos quanto à intelectualidade pessoal; a desmitificação de si mesmo.
Holotecologia: a Holoteca.
Interdisciplinologia: a Verbetografologia; a Autopesquisologia; a Lexicografia; a Enciclopediologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Autopesquisologia; a Conscienciografologia;
a Verponologia; a Comunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consréu
ressomada; a consener; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o lexicógrafo; o lexicólogo; o dicionarista; o intermissivista; o tertuliano; o teletertuliano; o maxiproexista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor; o mentalsomatólogo; o bibliófilo; o filólogo; o conscienciólogo.
Femininologia: a lexicógrafa; a lexicóloga; a dicionarista; a intermissivista; a tertuliana;
a teletertuliana; a maxiproexista; a atacadista consciencial; a agente retrocognitora; a mentalsomatóloga; a bibliófila; a filóloga; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens encyclopaedologus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens
lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens maxiproexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escolha do título verbetográfico primeva = a opção feita para compor
a entrada do primeiro verbete; escolha do título verbetográfico veterana = a opção feita para compor a entrada do centésimo verbete.
Culturologia: a Multiculturologia; a cultura assistencial; a bagagem cultural; a lacuna
cultural; a autorreeducação cultural; a cultura do Zeitgeist conscienciológico; a cultura da aceleração da História Pessoal; a cultura da Verbetografologia Lúcida.
Caracterologia. Conforme a Enciclopediologia, os títulos verbetográficos podem ser
classificados em, pelo menos, 40 categorias, relacionadas na ordem alfabética, seguidos dos respectivos exemplos:
01. Antagonismológico: Antagonismo bem-estar / malestar; Antagonismo imitação
/ evitação; Antagonismo pesquisa / leitura.
02. Binomiológico: Binômio admiração-discordância; Binômio paciência-persistência;
Binômio Psiquiatria-Consciencioterapia; Binômio tenepes-autopesquisa.
03. Biografológico: Autobiografia técnica; Biografologia; Holobiografia pessoal.
04. Bivocabular: Intrepidez sadia; Limite cosmoético; Revisão conscienciológica; Travão familiar; Verbetógrafo conscienciológico.
05. Culturológico: Autoinserção cultural; Cultura de paz; Cultura tertuliana; Tombamento histórico.
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06. Disciplinológico: Autopriorologia; Cosmovisiologia; Harmoniologia; Intraconscienciologia.
07. Energossomatológico: Campo energético; Estado vibracional; Primopatamar homeostático; Qualificação das energias conscienciais.
08. Enumerológico: Década tertuliana; Primeira onda; Segundo tempo; Zero.
09. Estrangeirismológico: Pax aeterna; Status momentosus; Strong profile; Workaholism.
10. Evoluciológico: Aceleração da História Pessoal; Aparecimento dos evoluciólogos;
Consciência miriaédrica; Ficha Evolutiva Pessoal; Prioridade.
11. Experimentológico: Balão de ensaio; Conscin-cobaia; Experiência Compartilhada;
Fruto Experimentológico; Imersão pontual.
12. Extrafisicológico: Central Extrafísica da Verdade; Comitê de pararrecepção; Paraestação de trabalho; Pararrealidade.
13. Gastrossomatológico: Adicção alimentar; Conscin frutariana; Mimo gastronômico.
14. Grafopensenológico: Edição conscienciográfica; Gescon; Pensenografia; Planejamento da gescon.
15. Historiológico: Cronologia da Projeciologia; Exumação historiográfica; Megacontecimento histórico.
16. Invexológico: Ano invexológico; Antidispersão invexológica; Invexopensene; Perfilologia Invexológica.
17. Mentalsomatológico: Ato mentalsomático; Bibliografia exaustiva; Ciclo mentalsomático; Evento mentalsomático.
18. Monossilábico: Bem; Chão; Clã; Mão.
19. Neofílico: Neoego; Neoidentidade; Neopatamar; Neoperspeciva existencial; Neoverponidade.
20. Neológico: Conscienciatra; Conscienciês; Curso Intermissivo; Macrossomatologia.
21. Paradireitológico: Livre arbítrio; Paradireito; Paradireitologia; Paralegislogia.
22. Paradoxológico: Megaparadoxo evolutivo; Paradoxo da unidade; Paradoxo desassediador; Paradoxo holossomático.
23. Perfilológico: Consciex pesquisadora; Conscin-fonte; Conscin-solução; Persona bufônica; Rainha.
24. Politicológico: Consciência política; Democracia; Governante; Poder; Segredo
político; Obtusidade política.
25. Principiológico: Princípio da descrença; Princípio da verpon; Princípio da empatia evolutiva.
26. Proexológico: Alavancagem da proéxis; Aporte existencial; Autodesempenho proexológico; Maxiproéxis.
27. Psicossomatológico: Ansiedade; Orgulho; Medo; Vaidade.
28. Recexológico: Crescendo melin-autossuperação; Crise de crescimento; Grecex;
Megarrecexologia; Retomador de tarefa.
29. Secional: Culturologia; Definologia; Exemplologia; Holotecologia.
30. Sindromológico: Síndrome da abstinência da Baratrosfera; Síndrome da pré-derrota; Síndrome do príncipe tirano; Síndrome da ribalta.
31. Sociológico: Distopia social; Inclusão parassocial; Nicho de poder; Papel social.
32. Somatológico: Boca; Coluna vertebral; Vitalidade somática; Voz humana.
33. Superlativológico: Maxiproéxis; Megafoco permanente; Megapolivalência; Megarrecexologia.
34. Tecnológico: Banana technique; Técnica tertuliária; Técnica da circularidade.
35. Tenepessológico: Aporte tenepessológico; Cronotenepessologia; Geopolítica Tenepessológica; GPC-tenepes.
36. Traforológico: Empatia traforista; Megatrafor; Trafor consequente; Trafor ocioso.
37. Trivocabular: Postura energética profilática; Pressão mesológica nociva; Voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo.
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38. Uniterminológico: Árvore; Latinismo; Minuto; Pitonisa; Praça; Vitória.
39. Verbetológico: Técnica da qualificação dos verbetes; Verbete; Verbete-chave.
40. Verponológico: Macrossoma idiota; Medida interplanetária; Paramicrochip; Transmigraciologia Extrafísica.
Etapas. Segundo a Administraciologia, eis, em ordem lógica, pelo menos 6 providências
pontuais a serem adotadas pela conscin interessada na qualificação temática e aprovação de título(s) verbetográfico(s) conscienciológicos:
1. Pesquisa na Enciclopédia da Conscienciologia (Pesquisologia Enciclopédica).
2. Pesquisa na listagem de títulos em andamento (Pesquisologia Verbetográfica).
3. Pesquisa digital (Pesquisologia Lexical): dicionários; VOLP.
4. Pesquisa na Internet (Pesquisologia Cosmovisiológica).
5. Proposta e envio de título(s) para aprovação (Coerenciologia Enciclopédica).
6. Atenção à validade do título aprovado (Cronologia Verbetográfica).
Autoquestionamentos. Atinente à Analiticologia, eis, relacionados na ordem alfabética,
10 questionamentos técnicos a serem considerados para a escolha do título do verbete:
01. Abrangenciologia. Há cosmovisão sobre o assunto ou mera apreensão pontual?
02. Autexperimentologia. Há consistência ideativa, sem generalizações em excesso?
03. Autopesquisologia. Há autopesquisa suficiente ou alguma precipitação intelectiva?
04. Coerenciologia. Há coerência relativa aos demais títulos da Enciclopédia?
05. Conformática. Há harmonia formal e pertinência conteudística terminológica?
06. Educaciologia. Há formação técnica necessária à transposição temática pretendida?
07. Parapercepciologia. Há discernimento parapsíquico em caso de insight ideativo?
08. Priorologia. Há foco prioritário na assistência, em detrimento do egão?
09. Profissionalismologia. Há experiência profissional ajustada à análise exigida?
10. Vivenciologia. Há vivência pessoal adequada à tese a ser defendida?
Cosmoeticologia. Vale atentar para o compromisso assumido junto à equipe extrafísica
após proposição e aprovação do título verbetográfico, priorizando e finalizando a escrita nos prazos previstos. Atender com premência à platéia de assistíveis é sempre opção inteligente do intermissivista predisposto à Taristicologia Verbetográfica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escolha do título verbetográfico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
03. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
04. Corte da realidade: Autopesquisologia; Neutro.
05. Cosmoética formal: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Ideia impactante: Parapesquisologia; Neutro.
09. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
10. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
11. Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro.
12. Título provocador: Comunicologia; Neutro.
13. Variação vernacular: Conformática; Neutro.
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14. Verbete: Comunicologia; Neutro.
15. Verbete-chave: Comunicologia; Homeostático.

A ESCOLHA DO TÍTULO VERBETOGRÁFICO É O MARCO
IDEATIVO FUNDAMENTAL PARA AS ACHEGAS INTELECTIVAS E PARAPERCEPTIVAS DO PESQUISADOR EMPENHADO NA EMPREITADA ASSISTENCIAL DA VERBETOGRAFIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se atilado quanto aos efeitos da escolha
do título verbetográfico? Quais providências vem adotando para qualificação de tal iniciativa?
D. D.
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ESCOLHA EVOLUTIVA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escolha evolutiva é a técnica, teste, operação ou efeito de a consciência,
entre duas ou mais opções, selecionar, preferir, decidir e eleger livremente, a melhor, a ideal
e evolutivamente produtiva para todos, demonstrando o nível real de autodiscernimento cosmoético (hiperacuidade) vivenciado no momento evolutivo para a aceleração da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escolher vem do idioma Latim, excolligere, “dar prefer ncia; joeirar”, composto pelo prefixo ex, “indicador de movimento para fora”, e colligere, “reunir, juntar;
colher, apanhar”. Apareceu no Século XIII. O voc bulo escolha surgiu no Século XIV. A palavra
evolutiva procede do idioma Francês, evolutif. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Escolha inteligente. 2. Livre escolha universalista. 3. Preferência
evolutiva. 4. Teste da opção. 5. Técnica da autodecisão. 6. Prova do autodiscernimento. 7. Resolução pessoal.
Neologia. As 3 expressões compostas escolha evolutiva, miniescolha evolutiva e maxiescolha evolutiva são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Escolha imatura. 2. Autodecidofobia. 3. Teste da indecisão.
4. Prova do antidiscernimento. 5. Sem opção. 6. Opressão. 7. Murismo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Saibamos
escolher bem.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a escolha evolutiva; a escolha inteligente; a escolha criteriosa melhor; a escolha ideal; a escolha prioritária fundamentada; o senso de escolha pessoal; a escolha cosmoética;
a vontade; a intencionalidade; o autodiscernimento; a inteligência evolutiva (IE); o temperamento; a autocrítica; a capacidade de ajuizar; a habilidade de julgar; o autocentramento técnico; a condição pessoal de decisão; o tino pessoal; o descortino; a aferição científica; a autopercepção das
circunstâncias subjacentes; o escrutínio acurado; a dissecção analítica; a cosmovisão ampla; a investigação judiciosa; a tendência à autodeterminação; a tomada de posição; as preferências pessoais; a sinceridade de propósito; a lisura de caráter; a desopção; a ausência de alternativas; a optação medíocre; a escolha de mau gosto; a escolha infeliz; o escolhimento pior; o acriticismo;
o antidiscernimento; a atitude antiproéxis; o desviacionismo; o escapismo; a deserção; as soluções
disponíveis; a criteriosidade; a alternativa do abertismo.
Parafatologia: a sensibilidade parapsíquica; o peneiramento dos fatos e parafatos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da omissão superavitária (omissuper).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
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Enumerologia: o aparato crítico; o ato de colocar na balança; o ato de dar preferência;
o fato de ter juízo próprio; o ponto de vista; o destaque do prioritário; o fato de haver por bem.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo atacadismo existencial / varejismo existencial.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Filiologia: a decidofilia; a definofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Holotecologia: a definoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Metodologia; a Eficienciologia; a Decidologia; a Criteriologia; o Opcionismo; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Parapercepciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa corajosa; a conscin covarde; a conscin pontual; a inteligência resolutiva; a personalidade dinâmica.
Masculinologia: o árbitro de si mesmo; o autopesquisador; o voluntário assistencial.
Femininologia: a juíza de si mesma; a autopesquisadora; a voluntária assistencial.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens
neophilicus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens expertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniescolha evolutiva = o ato pessoal de executar a omissão superavitária; maxiescolha evolutiva = o ato pessoal de buscar executar a realização mais difícil.
Tabelologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela de 16 categorias de escolhas evolutivas, magnas e agudas na vida intrafísica, relativas
à programação existencial (proéxis pessoal), atos predominantes para o jovem ou o idoso, o homem ou a mulher, o diplomado ou o sem-diploma, em todo lugar, a qualquer momento, em cotejo
com a condição específica anticosmoética:
Tabela – Escolhas Evolutivas
Nos

Opções Sadias

Opções Doentias

01.

Autenfrentamento: recin

Autocorrupção: fuga

02.

Autoparapsiquismo: sinalética

Heteroparapsiquismo: gurulatria

03.

Autorganização: disciplina pessoal

Autodesorganização: indisciplina pessoal

04.

Ciência: Refutaciologia

Arte: Imagisticologia

05.

Completismo existencial: compléxis

Incompletismo existencial: incompléxis

06.

Euforia intrafísica: euforin

Melancolia intrafísica: melin

07.

Extroversão: bom humor pessoal

Introversão: mau humor pessoal

08.

Gestação consciencial: gescon

Porão consciencial: regressão

09.

Interassistencialidade: tenepessismo

Interassedialidade: isca inconsciente
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Nos

Opções Sadias

Opções Doentias

10.

Interlúdio: ortopensenidade pessoal

Baratrosfera: patopensenidade pessoal

11.

Invexologia: inversão existencial

Mesmexologia: automimeses descartáveis

12.

Neofilia: coragem pessoal

Neofobia: covardia pessoal

13.

Policarmalidade: megafraternidade

Egocarmalidade: egocentrismo infantil

14.

Poliglotismo: autovivência expandida

Monoglotismo: preguiça mental

15.

Tarefa do esclarecimento: tares

Tarefa da consolação: tacon

16.

Traforismo: megatrafor

Trafarismo: megatrafar
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escolha evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
4. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
5. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
6. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
7. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A VIDA MULTIDIMENSIONAL DA CONSCIÊNCIA É CONTÍNUO DESAFIO DE DECISÕES CONSECUTIVAS E INTERMINÁVEIS ENTRE O LIVRE ARBÍTRIO PESSOAL COSMOÉTICO E O DETERMINISMO DO COSMOS SOBRE TODOS.
Questionologia. Você vem encarando as opções oferecidas pela vida humana com autodisposição evolutiva? Já desertou ante alguma escolha compulsória da existência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 99.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 386
a 389, 921, 922, 930 e 931.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 524, 565, 578 e 719.
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QUALIFICADA DE COMPANHIAS
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A escolha qualificada de companhias é a seleção criteriosa das conscins,
homens ou mulheres, com as quais se deseja conviver, a partir da ressignificação de valores pessoais, centrais e sociais, advindos de recins, objetivando aproveitar e potencializar a evolução em
parceria, atraindo consequentemente os interesses de consciexes afins.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escolher vem do idioma Latim, excolligere, “dar prefer ncia; jogirar”, composto pelo prefixo ex, “indicador de movimento para fora”, e colligere, “reunir; juntar;
colher; apanhar”. Apareceu no Século XIII. O voc bulo escolha surgiu no Século XIV. A palavra
qualificar provém do idioma Latim Medieval, qualificare, de qualis, “de que sorte; de que natureza”. Apareceu no Século XV. O termo companhia deriva do idioma Latim, compania, formado de
cum, “com”, e panis, “pão”, significando “conjunto de pessoas que comem seu pão juntamente”,
derivando a acepção para “pessoas que vão juntas”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Seleção qualificada de companhias. 2. Eleição de companhias evolutivas. 3. Escolha de amizades cosmoéticas.
Neologia. As 3 expressões compostas escolha qualificada de companhias, miniescolha
qualificada de companhias e maxiescolha qualificada de companhias são neologismos técnicos
da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Escolha desqualificada de companhias. 2. Escolha de companhias
antievolutivas. 3. Escolha emocional de companhias. 4. Seleção impensada de companhias.
5. Seleção de companhias retrógradas. 6. Eleição de amizades anticosmoéticas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da Priorologia Pessoal.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Amizades
dividem aborrecimentos. Renovemos nossas amizades. Existem amizades adúlteras. As amizades
voltam. Acaso, não. Escolha. Amizade: compromisso voluntário.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao tema: – “Amigo é que nem dinheiro,
se for falso não vale!”.
Citaciologia: – A amizade redobra as alegrias e reparte as penas em duas metades
(Francis Bacon, 1561–1626). Os verdadeiros amigos não são aqueles que nos enxugam as lágrimas e, sim, aqueles que não as deixam cair (William Shakespeare, 1564–1616). O que você não
pode escrever e assinar, não diga (Robert Butler, 1927–).
Proverbiologia. “Nenhum caminho é longo, com boa companhia (provérbio turco)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da qualificação das companhias evolutivas; os megafraternopensenes; a megafraternopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene do convívio sadio, podendo trazer ressignificação dos valores pessoais dos compassageiros
evolutivos.
Fatologia: a escolha qualificada de companhias; o valor da relação interpessoal; a maturidade na seleção de amizades mais hígidas para conviver; o companheirismo; a convivência
agradável; a parceria evolutiva; o convívio harmônico e verdadeiro entre as pessoas; o desafio em
manter relacionamentos salutares; a escolha de companhias realizada a partir da força de vontade;
o fato de a evolução das autescolhas condizerem com as próprias recins; o reconhecimento do
próprio temperamento; a identificação do egocarma; o pensamento reflexivo sobre os fatos e pa-
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rafatos; a evitação de companhias ociosas; o fato de existirem pessoas cosmoéticas “colocando os
amigos para cima”; o ato de avaliar a superficialidade da amizade quanto ao coleguismo, simpatia, empatia e solidariedade; o ato de analisar os amigos pela discrição da compreensão; a intenção de tornar a convivência saudável; a amizade sincera e madura exigindo reflexão, tempo e responsabilidade; o compromisso visando ao bem das outras consciências; a dedicação autopesquisística ajudando no reconhecimento do grupo afim; a ajuda no estudo da hipótese de retrocognições; a rejeição das autorresponsabilidades sobre as ocorrências reclamadas decorrentes da impulsividade comunicativa pessoal; a aproximação de pessoas capazes de nos ensinar; as amizades
férteis equilibradoras; a inteligência evolutiva (IE); a mobilização dos compassageiros evolutivos
em prol do trabalho cosmoético; a escolha lúcida de compassageiros evolutivos predispondo à interassistência grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sensibilidade parapsíquica; o estudo da sinalética energética e parapsíquica pessoal relativa a cada amizade; o emprego da Cosmoética nos estudos do parapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal
anunciando a proximidade da boa companhia; a sinalética energética e parapsíquica pessoal crescente; a autopesquisa sobre clarividência no curso Acoplamentarium; o papel do doador extrafísico; as dinâmicas parapsíquicas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os progressos tenepessísticos coadjutores do desenvolvimento parapsíquico pessoal; a mobilização básica das energias (MBE); a presença dos amparadores extrafísicos nos momentos críticos de autorrenovações.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amizade–amor doador; o sinergismo liberdade de expressão–afetividade sadia; o sinergismo autoconhecimento-sabedoria; o sinergismo fala-compreensão; o sinergismo confiança-lealdade; o sinergismo família-amizade; o sinergismo simpatia–
–acolhimento assistencial; o sinergismo empatia-assistencialidade.
Principiologia: o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da intransferibilidade do autoconhecimento; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de enfrentar qualquer problema sem ter a mente condicionada pelo dogma ou crença; o princípio da ilimitabilidade da liberdade interior para escolha qualificada de companhias.
Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal
de Cosmoética (CGC) qualificando o papel pessoal no relacionamento com o outro.
Tecnologia: as técnicas da Autoconscienciometrologia; a técnica do debate útil; a técnica da dialética; a técnica de conservar as amizades; a técnica pessoal de lembrar a impossibilidade de apagar a palavra falada; a técnica da comunicação cosmoética; a técnica da assistência
interconsciencial.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico multidisciplinar na Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) enquanto base para a consolidação das amizades evolutivas; a importância do engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito das escolhas evolutivamente bem sucedidas; o efeito das escolhas
pessoais nas multiexistências; os efeitos da livre escolha; os efeitos surpreendentes das ações tarísticas; o efeito da interassistencialidade cosmoética conviviológica na relação transformadora
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da conscin; o efeito da aplicação cosmoética na amizade escolhida; o efeito da má preparação
pessoal sobre a qualidade das escolhas das amizades; o efeito das escolhas pessoais no grupo
evolutivo; o efeito da autoliderança sadia.
Neossinapsologia: as neossinapses desenvolvidas a partir da aprendizagem com o grupo evolutivo tarístico.
Ciclologia: o ciclo motivação evolutiva–perseverança–amparo técnico–potencialidades
conscienciais expandidas; o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas; os ciclos de descarte das amizades ociosas nas recins; o ciclo causa-efeito; o ciclo vida intermissiva–vida intrafísica; o ciclo multiexistencial encontro-desencontro-reencontro; o ciclo autoliderança-autonomia-liberdade.
Enumerologia: as companhias reciclogênicas; as companhias bem-humoradas; as companhias voliciolínicas; as companhias estudiosas; as companhias interassistenciais; as companhias cosmoéticas; as companhias evolutivas.
Binomiologia: o binômio pesquisa-qualificação; o binômio acerto-desacerto; o binômio
amizade-companhia; o binômio saúde-interação; o binômio Liderologia-Conviviologia; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação intencionalidade sadia–interassistencialidade; a interação
autocrítica racional–escolhas coerentes; a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; a interação voluntariado-grupocarma; a interação amor-amizade; a interação cosmovisão-megafoco; a interação patológica adolescência–amizade evitável; a interação amizade-erudição.
Crescendologia: o crescendo isca humana inconsciente–isca humana lúcida; o crescendo cognitivo dados-informações-conhecimentos-resoluções; o crescendo tacon-tares; o crescendo amizade mínima-média-máxima; o crescendo determinismo–livre-arbítrio na escolha qualificada da companhia; o crescendo evolutivo atrator trafarino–atrator traforístico; o crescendo
evolutivo atratividade psicossomática–atratividade mentalsomática.
Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio responsabilidade-escolha-engajamento; o trinômio individualismo-coletivismo-evolução; o trinômio modismos-tendências-escolhas; o trinômio simpatia-sintonia-sinergia; o trinômio amparador extrafísico–assistente–assistido; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio escolha qualificada de companhias–acerto grupocármico–autorrendimento evolutivo; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio afinidade holopensênica–contágio cultural–flexibilidade cognitiva.
Polinomiologia: o polinômio traços de caráter–inteligência–lealdade–gentileza; o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio autolucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio cronobiológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade perante a qualificação das amizades.
Antagonismologia: o antagonismo amizade / namoro; o antagonismo amizade madura
/ amizade infantil; o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífera / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo amizade ociosa / antipatia explícita; o antagonismo amizade sincera / inimizade franca; o antagonismo quantidade / qualidade.
Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo de o relacionamento conscin-consciex poder ser mais próximo se comparado a qualquer relacionamento intrafísico; o paradoxo da escolha mais-menos; o paradoxo de a vivência desconfortável de fato tarístico poder resultar em crescimento evolutivo.
Politicologia: a interassistenciocracia; a democracia; a decidocracia; a lucidocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia evolutiva em ação; a política da megafraternidade.
Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a lei da correspondência; as leis
evolutivas; a lei de o recebimento demandar retribuição; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a decidofilia; a autoconviviofilia; a conscienciofilia; a heteroconviviofilia;
a maxiproexofilia; a evoluciofilia.
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Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA) nas escolhas das
companhias pessoais.
Maniologia: a mania de pular de amigo para amigo.
Holotecologia: a definoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a interassistencioteca;
a autopesquisoteca; a parapercepcioteca; a comunicoteca; a sincronoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conviviologia; a Experimentologia; a Liderologia; a Metodologia; a Decidologia; a Criteriologia; a Escolhologia; a Conscienciometria; a Proexologia; a Abertismologia; a Ideologia; a Sobrevivenciologia; a Paraconviviologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin afetuosa; a conscin predisposta a interagir lucidamente; a conscin alegre; a conscin
triste; a conscin bebê; a conscin criança; a conscin adolescente; a conscin jovem; a conscin adulta;
a conscin na meia-idade; a conscin na terceira idade; a conscin na quarta-idade; a pessoa corajosa;
a conscin covarde; a conscin pontual; a personalidade dinâmica.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o tocador de obra; o homem de ação; o árbitro de si mesmo; o autopesquisador; o voluntário assistencial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a árbitra de si mesma; a autopesquisadora; a voluntária assistencial.
Hominologia: o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus;
o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniescolha qualificada de companhias = a seleção de conscins traforistas auxiliadoras das recins e recéxis individuais e profundas; maxiescolha qualificada de companhias = a seleção de conscins traforistas capazes de compor parcerias diversas para realizar assistência qualificada ao maior número de consciências.
Culturologia: a cultura autopesquisológica; a cultura paraconviviológica; a cultura
maxiproexológica; a cultura interassistenciológica; a cultura da Autexperimentologia; os códigos
culturais; a cultura da autonomia; a cultura da amparabilidade; a cultura da autocrítica.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escolha qualificada de companhias, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Afetividade duradoura: Duplologia; Neutro.
03. Amigo comum: Conviviologia; Neutro.
04. Amizade evitável: Conviviologia; Nosográfico.
05. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
06. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
07. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
08. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
09. Coabitante: Parassociologia; Neutro.
10. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
11. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
12. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
13. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
15. Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.

O AUTENFRENTAMENTO E A MELHORIA DO HOLOPENSENE PESSOAL FAVORECEM A ESTABILIDADE INTRACONSCIENCIAL E A ESCOLHA QUALIFICADA DE COMPANHIAS RUMO À ASSISTENCIALIDADE EM LARGA ESCALA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou as escolhas das companhias pessoais?
Sente-se disposto(a) a rever valores para qualificar o próprio potencial assistencial?
Bibliografia Específica:
1. Vicente-Buffault, Anne; Da Amizade: Uma História do Exercício da Amizade nos Séculos XVII e XIX
(L’Exer i e de L’ mitiè: Pour une Histoire des Pr tiques Ami les ux XVIII et XIX Siè les); 238 p.; 21 x 14 cm; enc.;
Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 12 a 15.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 104 e 178.

I. L. M.
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ESCOLHA QUALIMÉTRICA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escolha qualimétrica é a seletividade de qualificação e quantificação de
componentes da classe de objetos, situações, fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, companhias, conscins e consciexes, por meio de minudências passíveis de mensuração, objetivando a inteligência evolutiva (IE) aplicada ou o desenvolvimento da Cosmoética Pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escolher vem do idioma Latim, excolligere, “dar prefer ncia; joeirar”, composto pelo prefixo ex, indicador de movimento para fora, e colligere, “reunir; juntar; colher; apanhar”. Apareceu no Século XIII. A palavra escolha apareceu no Século XIV. O primeiro
elemento de composição qual deriva também do idioma Latim, qualis, “qual, de que sorte; de que
natureza”, conexo a qualitas, “qualidade; natureza das coisas”. O segundo elemento de composição métrico provém do idioma Grego, metrikós, “métrico; relativo à medida de versos”.
Sinonimologia: 1. Seletividade qualitativa. 2. Vida autorganizada. 3. Macrozoneamento consciencial. 4. Perícia pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo escolha: escolhedor; escolhedora; escolher; escolhida; escolhido; escolhimento.
Neologia. As 4 expressões compostas escolha qualimétrica, miniescolha qualimétrica,
maxiescolha qualimétrica e megaescolha qualimétrica são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Escolha aleatória. 02. Autovivência anárquica. 03. Vida autodesorganizada. 04. Apriorismose. 05. Acrasia. 06. Imperícia pessoal. 07. Achismo. 08. Achometria. 09. Palpitismo. 10. Palpitometria.
Estrangeirismologia: a escolha dos temas dos arquivos do laptop pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento teático.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Quem escolhe, inventa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de autodiscernimento constante; os ortopensenes;
a ortopensenidade.
Fatologia: a escolha qualimétrica; a escolha dos grãos para a sementeira evolutiva;
a qualificação dos achados pesquisísticos; a seletividade das companhias evolutivas sem segregação; a interassistencialidade consciencial dada e recebida; a domesticação mútua da evolução;
o emprego reflexivo do livre arbítrio; o autodidatismo; o ponteiro consciencial; a direção megafocal; as atitudes de interesse; as ISOs; as marcas de excelência; o rumo dos autempenhos; o conscienciograma; o proexograma pessoal; o antinepotismo; o anticompadrismo; a priorização do melhor; a opção para acontecer o melhor para todos; o mérito das consciências; o mérito das coisas;
o mérito dos conteúdos dos fenômenos; os testes conscienciométricos; o detalhismo técnico;
o continuísmo consciencial; a autoperitagem irretocável no momento evolutivo; a escolha dos
componentes da biblioteca pessoal; os tratados técnicos; os autoprocedimentos do abertismo
consciencial; o dicionário cerebral, analógico, poliglótico, pessoal; a decisiva manutenção da qualidade dos produtos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: o autescolhimento dos objetos de uso pessoal funcionais, preferidos;
o autescolhimento do tempo específico dedicado a cada ocupação na diuturnidade; o autescolhimento da dieta alimentar do gastrossoma; o autescolhimento da dieta intelectual do mentalsoma;
o autescolhimento das companhias evolutivas prediletas ou das amizades; o autescolhimento dos
investimentos diversificados para constituir o próprio pé-de-meia ou a sobrevivência humana,
econômica, financeira, digna; o autescolhimento dos descartes inteligentes dos restos desprezíveis, inclusive dos bagulhos energéticos.
Binomiologia: o binômio pesquisa-fonte; o binômio descarte dos resquícios–omissão
superavitária; o binômio acerto-desacerto.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio conscienciograma-energograma-proexograma.
Polinomiologia: o polinômio tudo-assim-aqui-agora.
Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo retroideia / neoideia; o antagonismo exatidão / erro.
Politicologia: a democracia.
Filiologia: a evoluciofilia; a cognofilia; a decidofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a mensuroteca; a matematicoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Experimentologia; a Metodologia; a Teaticologia; a Autopesquisologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia; a Priorologia; a Intencionologia; a Interassistenciologia; a Taxologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência poliédrica; a conscin lúcida; a conscin escolhedora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o coerenciólogo; o homem-diapasão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
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a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a coerencióloga; a mulher-padrão.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens logicus; o Homo
sapiens democraticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniescolha qualimétrica = a escolha pessoal do parceiro, ou parceira,
para a formação da dupla evolutiva; maxiescolha qualimétrica = a escolha pessoal da carreira profissional como objetivo-fim, básico, para toda a vida intrafísica; megaescolha qualimétrica = a escolha do tema para a obra-prima escrita, pessoal, megagescon, para culminar a condição do completismo existencial ou o compléxis da proéxis ou maxiproéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escolha qualimétrica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
2. Consciência desprogramada: Autodiscernimentologia; Homeostático.
3. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
4. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
6. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
7. Marca de excelência: Evoluciologia; Neutro.

A ESCOLHA QUALIMÉTRICA É A PORMENORIZAÇÃO DAS
VARIÁVEIS E VIESES DO COSMOS COM A FINALIDADE
AUTOCONSCIENTE DE APROFUNDAR A AVALIAÇÃO
COSMOÉTICA DAS REALIDADES E PARARREALIDADES.
Questionologia. Você já emprega a escolha qualimétrica na vida intrafísica? Quais têm
sido os resultados obtidos?
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ESCOPO
(DEFINOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O escopo é a especificação da esfera de trabalho dentro da qual os recursos
e competências de determinado grupo ou consciência são utilizados para se alcançar objetivo específico, realista, temporal e mensurável.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo escopo vem do idioma Grego, skopós, “aquele que observa; vigia,
guardião; protetor”, e este do idioma Latim, scopus, “alvo; meta; mira; pontaria”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Abrangência do objeto. 2. Definição do propósito. 3. Razão de ser.
Neologia. Os 3 vocábulos miniescopo, maxiescopo e megaescopo são neologismos técnicos da Definologia.
Antonimologia: 1. Dispersão de esforços. 2. Indefinição de metas. 3. Imprecisão do
âmbito de atuação.
Estrangeirismologia: o momento anterior ao go; a prima facie; o quo animo dos stakeholders; o uso da ferramenta SMART.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autodefinição; os definopensenes; a definopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a pensenização seletiva centrada no alvo consciencial; os lateropensenes; a lateropensenidade; a extrapolação pensênica.
Fatologia: o escopo; a vontade em projeto; o conhecimento preciso do objetivo a ser alcançado; a evitação do perfeccionismo na determinação do escopo ao levar em conta tamanho,
complexidade e importância da empreitada; as partes interessadas; a transformação das expectativas, desejos e necessidades dos envolvidos em requisitos; o estabelecimento e a distribuição das
responsabilidades; a determinação do tempo; o erro de avaliação inicial; os temas de pesquisa
muito abrangentes; os recursos insuficientes; o teto da criatividade na combinação dos recursos;
a dificuldade em lidar com o fato de a proéxis poder ser projeto de escopo aberto; o não atendimento às condições almejadas devido à falta de estabelecimento de metas; o uso de recursos humanos pró-aspiração ectópica formando interprisões grupocármicas; o buscador-borboleta ignorante do escopo da própria busca; a recin necessária para se alcançar determinado fim; a escolha
entre alternativas excludentes; a ideia vaga inicial dando lugar à intenção bem delimitada; o balanceamento cuidadoso das ferramentas, fontes de dados, Metodologias, processos e procedimentos; o mapeamento dos riscos a serem considerados; a resposta aos riscos; a redução das incertezas; a precisão dos esforços essenciais combatendo a malpreparação; as fases preparatória e executiva da proéxis apresentando contornos específicos; o investimento de tempo no planejamento
com base no almejado, minimizando gastos e perdas desnecessárias; a documentação da intenção;
a medição do controle de desempenho apoiada nas bases de referência; a noção de escopo auxiliando na construção da definição dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a Sinonimologia e a Antonimologia análogas às inclusões e exclusões de escopo; os limites cognitivos
e cognoscitivos do autor definindo o escopo do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia;
a defesa dos verbetes ampliando o escopo da manifestação pessoal.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na preparação para
os empreendimentos; o escopo evolutivo multidimensional envolvendo aspectos ainda desconhecidos pela maioria da população intrafísica e conflitos íntimos por parte das conscins imaturas;
a hipótese da limitação dos recursos após avaliação intermissiva do desperdício de aportes essenciais em retroprojetos; o aproveitamento dos sonhos lúcidos no ajuste do escopo intrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo planejamento-ação.
Principiologia: a atenção ao princípio de Pareto (80/20); o princípio do posicionamento
pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) evidenciando os limites da liberdade de atuação da consciência.
Teoriologia: as teorias da Administração.
Tecnologia: a técnica do gerenciamento de projetos; a técnica do brainstorming; a técnica das pré-definições; a técnica do detalhismo; a técnica da dinamização das pesquisas; a técnica da autorganização consciencial; a priorização da meta única na técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: o conhecimento do escopo do próprio trabalho voluntário resultando
em melhor rendimento pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomática; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Definólogos; o Colégio Invisível dos Inversores
Existenciais; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito das mudanças frequentes de escopo na descaracterização e descontrole progressivos da obra; os efeitos da ansiedade no fracasso dos projetos.
Neossinapsologia: a reorganização das sinapses rumo ao pensamento linear.
Ciclologia: o ciclo iterativo plan-do-check-act (PDCA) utilizado para controlar e monitorar o escopo.
Enumerologia: o requisito de escopo; a definição de escopo; a declaração de escopo;
o planejamento de escopo; o monitoramento de escopo; o controle de escopo; o problema de escopo; a mudança de escopo; a verificação de escopo.
Binomiologia: o binômio construção-moradia; o binômio pé-de-meia–liberdade; o binômio consciencioterapia-autajuste; o binômio aula-esclarecimento; o binômio debate-consenso;
o binômio Holoteca-autopesquisa; o binômio Conscienciometria-realismo; o binômio pesquisa-desenvolvimento; o binômio escrita-autorrevezamento.
Interaciologia: a interação concentração de talentos–dinamização dos desempenhos
evolutivos.
Trinomiologia: o trinômio prazo-custo-qualidade; o trinômio intermissão-intencionalidade-materpensene.
Polinomiologia: o polinômio ideia-relevância-listagem-priorização; o polinômio premissa-restrição-qualidade-aceitação; o polinômio qual-porquê-quem-quando-onde-quanto-como.
Antagonismologia: o antagonismo escopo explícito / escopo implícito; o antagonismo
alterações excessivas / alterações necessárias; o antagonismo decomposição detalhada / decomposição demasiada; o antagonismo idealidade fecunda / moldura artística.
Paradoxologia: o paradoxo de o momento das maiores incertezas poder ser o da definição das estratégias mais importantes para mitigação de riscos de ameaças e provocação de riscos de oportunidade.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço inicial.
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Filiologia: a planofilia; a proexofilia.
Holotecologia: a administroteca; a ciencioteca; a criticoteca; a definoteca; a lexicoteca;
a encicloteca; a metodoteca; a experimentoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Definologia; a Conteudologia; a Criteriologia; a Didática; a Intrafisicologia; a Metodologia; a Orismologia; a Pesquisologia; a Priorologia; a Teleologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intelectual; a conscin eletronótica; a conscin cobaia; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o gestor de projetos; o sponsor; o administrador; o diretor de Recursos
Humanos; o diretor financeiro; o cientista; o jornalista; o pesquisador; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o lexicógrafo; o verbetógrafo; o proexista; o completista.
Femininologia: a gestora de projetos; a sponsor; a administradora; a diretora de Recursos Humanos; a diretora financeira; a cientista; a jornalista; a pesquisadora; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a lexicógrafa; a verbetógrafa; a proexista; a completista.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens
decisor; o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens reflexivus;
o Homo sapiens systemata.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniescopo = o passo a passo do desenvolvimento de artigo pessoal; maxiescopo = o detalhamento do trabalho envolvido na organização de megaeventos; megaescopo
= o delineamento da implementação de novo paradigma na dimensão intrafísica.
Culturologia: a cultura organizacional; a cultura do detalhismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o escopo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
03. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Definição do básico: Definologia; Homeostático.
05. Descrição do problema: Problematicologia; Neutro.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Megatarefa final: Megagesconologia; Homeostático.
08. Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
09. Objetivo pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
10. UNICIN: Integraciologia; Homeostático.
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O ESCOPO CORRETAMENTE ESTABELECIDO COM BASE
EM PREMISSAS E RESTRIÇÕES TRANSPARENTES REDUZ
AMBIGUIDADES E HESITAÇÕES POR PARTE DAS CONSCIÊNCIAS QUANDO CHAMADAS À TOMADA DE DECISÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma delinear o escopo das próprias atividades antes de iniciá-las? Mantém o megafoco a fim de alcançar os objetivos traçados?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro,
RJ; 1997; página 212.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et
al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 26.
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.; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 605 e 944.
4. Idem; 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 626.
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ESCRAVIZAÇÃO HUMANA
(SOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escravização humana é a apropriação da vida ou o exercício da propriedade sobre a existência intrafísica de indivíduo ou grupo de consciências transformados em mercadoria, objeto de uso e material de carga, mantido em condições pré-humanas, de exacerbada desigualdade social para satisfazer interesses espúrios.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo escravização deriva do idioma Latim, sclavus, “eslavo”. Surgiu no
Século VIII. O vocábulo humano, procede do idioma Latim, humanus, “próprio do Homem; amável, benigno; bondoso; erudito; instru do nas Humanidades”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Jugo humano. 2. Submissão humana. 3. Subjugação humana.
4. Sujeição humana.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo escravização: autescravidão; autescravização; autescravizada; autescravizado; autescravizante; autescravização; autescravizar; antiescravidão; antiescravização; descravizar; escrava; escravagem; escravagismo; escravagista; escravaria; escravatura; escravidão; escravismo; escravista; escravização; escravizada; escravizado; escravizador; escravizadora; escravizante; escravizar; escravizável; escravo; escravocracia; escravocrata; escravocrática; escravocrático; escravoneta.
Neologia. As duas expressões compostas escravização humana obsoleta e escravização
humana moderna são neologismos técnicos da Sociologia.
Antonimologia: 1. Alforria humana. 2. Ação de desescravizar o Homem. 3. Autonomia humana. 4. Concessão da liberdade humana. 5. Emancipação humana. 6. Independência humana. 7. Liberação humana; libertação humana.
Estrangeirismologia: o slave trade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao direito evolutivo das consciências.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Escravidão:
manipulação consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal anticosmoético; o holopensene do escravagismo;
os etnopensenes; a etnopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os baratropensenes;
a baratropensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene nosográfico vampirizador.
Fatologia: a escravização humana; a escravidão infantil; o escravagismo; a obediência
acrítica a outrem; o servilismo; a condição castradora da liberdade de expressão; a estagnação
evolutiva; o comportamento conivente em subjugar e ser subjugado; o estupro evolutivo; a atitude
antievolutiva de manipular e vampirizar o outro; o tráfico de pessoas para trabalhos forçados e exploração sexual nos dias atuais; os casamentos comprados; a escravidão como forma de autovitimização de raças; a autorresponsabilização de nações em reparar séculos de comércio humano
por meio de leis racistas e discriminatórias; a sutileza da atitude escravagista nas ações pessoais,
presente em todas as áreas da Sociedade; a anulação da personalidade individual; a violação dos
direitos humanos; a escravidão como sistema social operandi em diversas Sociedades; a exploração do comércio escravo na África pelos europeus durante os Séculos XV a XIX; a colonização
de países africanos e americanos, transformando os moradores em escravos; o fato de ter escravos
aumentar o prestígio social no Século XIX; a sociedade de castas; os movimentos abolicionistas
a favor do fim da escravidão; a abolição da escravatura em diversos países da Europa, América do
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Norte e América do Sul, durante o Século XIX; a estigmatização de raças, mesmo após a abolição
da escravatura; a movimentação migratória compulsória e a criação de guetos sociais; o trabalho
assalariado abusivo, semiescravagista; a abolição da escravatura na Mauritânia em 1981; o uso do
dote como condição de consórcio em Sociedades Aristocráticas, evidenciando prática escravagista moralmente aceita; o sistema capitalista selvagem do Século XXI produzindo pessoas escravas
do dinheiro; o fato de a criação de leis e tratados não eliminar a escravidão nas diversas áreas da
Sociedade do Século XXI; a transformação dos vínculos escravagistas em vínculos de afeição sincera.
Parafatologia: o desconhecimento da prática do estado vibracional (EV) profilático; as
evocações baratrosféricas; a heterassedialidade interconsciencial; as interprisões grupocármicas,
multiexistenciais e plurisseculares; os vínculos inevitáveis entre conscins e consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo comércio anticosmoético–genocídio; o sinergismo patológico acriticidade–robotização existencial; o sinergismo conflito interno–conflito exterior; o sinergismo egocarma-grupocarma; o sinergismo escravagismo-belicismo; o sinergismo dos acertos evolutivos; o sinergismo patológico crença-manipulação.
Principiologia: o princípio da interprisão grupocármica; o princípio da evolução consciencial; a falta do princípio da descrença (PD); a ausência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a ignorância quanto ao princípio da convivialidade sadia; o princípio de a consciência não possuir gênero ou etnia; o princípio patológico em dominar o outro.
Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o desrespeito ao
código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de conduta sociais seculares; o código patológico da impunidade; os códigos culturais patológicos; o código de valores pessoais não evolutivo;
a inexistência do código de ética.
Teoriologia: a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da evitação da apriorismose; a técnica da intercooperação; a técnica da vivência do binômio admiração-discordância; a técnica da evitação do subcérebro abdominal; as técnicas de controle social.
Voluntariologia: a tarefa do esclarecimento (tares) realizada pelos voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inernacional (CCCI) contribuindo para a reeducação
consciencial; os voluntários da Organização das Nações Unidades (ONU) e diversas Organizações Não-Governamentais (Ongs) atuando no combate aos escravagismos modernos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da
grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio
Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da grupalidade anticosmoética; o efeito da rotina do trabalho autescravizante gerando o workaholism; os efeitos das manipulações conscienciais; o efeito das interprisões grupocármicas; os efeitos regressivos da ectopia consciencial; o efeito halo da ilogicidade grupal; os efeitos da escravização.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo dos costumes sociais ilógicos; o ciclo vida estigmatizante–vidas de
retratações; o ciclo das lavagens cerebrais seculares; o ciclo das recomposições grupocármicas;
a liberação do ciclo algoz-vítima; o ciclo ascenção-queda dos poderios anticosmoéticos; o ciclo
erro-reparação-acerto.
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Enumerologia: a escravização humana pelo dinheiro; a escravização humana pela sobrevivência; a escravização humana pela família; a escravização humana pelo poder; a escravização humana carreirística; a escravização humana tecnológica; a escravização humana pelos 15
minutos de fama.
Binomiologia: o binômio algoz-vítima; o binômio servidão-obediência; o binômio fundamentalismo-violência; o binômio voliciologia-abulia; o binômio medo-agressão; o binômio autassédio-heterassédio; o binômio escravidão-manipulação.
Interaciologia: a interação má intenção–má índole; a interação escravização-escravidão; a interação dinheiro-poder; a interação corruptor-corrompido; a interação costumes-tradições; a interação senhor-escravo; a interação aulicismo-escravidão; a interação patológica subjugação do outro–senso de superioridade.
Crescendologia: o crescendo territorialismo–expansionismo–limpeza étnica.
Trinomiologia: o trinômio Conviviologia-Sociologia-Parassociologia; o trinômio negociação-política-chantagem; o trinômio poder-prestígio-posição; o trinômio ignorância-crendices-tradições; o trinômio ignorância-medo-submissão; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio preconceito-discriminação-estigmatização.
Polinomiologia: o polinômio poder-dominação-controle-escravização; o polinômio servidão-servilismo-sujeição-subserviência.
Antagonismologia: o antagonismo subserviência / arrogância; o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo hierarquia evolutiva / hierarquia humana; o antagonismo
liberdade / sujeição; o antagonismo relação transformadora / coleira social do ego; o antagonismo democracia / escravagismo; o antagonismo defesa do clã / Megafraternidade.
Paradoxologia: o paradoxo de o ato de controlar conscins demonstrar descontrole de si
próprio.
Politicologia: a escravocracia; a assediocracia; a asnocracia; a autocracia; a belicocracia; a mafiocracia; a corruptocracia.
Legislogia: as leis escravagistas; o desrespeito à lei dos Direitos Humanos; as leis da
Evoluciologia; a lei das interprisões grupocármicas; as pseudoleis autocratas; as leis sociais perpetuadas através de culturas milenares; as leis da sobrevivência humana.
Filiologia: a etnofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a evoluciofilia; a xenofilia; a grupocarmofilia; a policarmofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a conviviofobia; a criticofobia; a cosmoeticofobia; a fraternofobia; a voliciofobia; a conscienciofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a etnomania; a megalomania; a tiranomania; a politicomania; a patomania;
a apriorismomania; a falaciomania.
Mitologia: a submissão pessoal a mitos sociais e culturais milenares; o mito senhor-escravo; a Seriexologia quebrando o mito das raças.
Holotecologia: a antropoteca; a socioteca; a escravoteca; a regressoteca; a criminoteca;
a nosoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Sociologia; a Criminologia; a Parapatologia; a Grupocarmologia;
a Dogmatologia; a Subcerebrologia; a Interprisiologia; a Regressiologia; a Conviviologia; a Psicopatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu transmigrável; a conscin baratrosférica; as consbéis; a conscin
servil; a conscin vítima; a consener.
Masculinologia: o escravo; o escravagista; o escravocrata; o servo; o algoz; o subordinado; o vassalo; o carrasco; o manipulador; o comerciante de escravos; o traficante de escravos;
o abolicionista.
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Femininologia: a escrava; a escravagista; a escravocrata; a serva; a algoz; a subordinada; a vassala; a carrasca; a manipuladora; a comerciante de escravos; a traficante de escravos;
a abolicionista.
Hominologia: o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
exterminator; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens coercitor; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens maffiosus;
o Homo sapiens etnophobicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escravização humana obsoleta = aquela praticada por comerciantes de
escravos africanos, até o Século XIX, em países da Europa e Américas, considerado status quo da
Sociedade; escravização humana moderna = aquela praticada, no Século XXI, como trabalho forçado, exploração humana em troca de dinheiro ou sexo, casamentos comprados e infantis, considerada crime contra a Humanidade.
Culturologia: a cultura escravagista; a cultura étnica; a cultura da manipulação consciencial; a cultura do poder.
Taxologia. De acordo com o Índice de Escravidão Global, criado pela Walk Free Foundation (Ano-base: 2013), eis 10 países com maior predomínio de escravização moderna, listados
em ordem decrescente:
01. Mauritânia.
02. Haiti.
03. Paquistão.
04. Índia.
05. Nepal.
06. Móldova.
07. Benin.
08. Costa do Marfim.
09. Gâmbia.
10. Gabão.
Caracterologia. No decurso dos Séculos XX e XXI, houve diversos encontros internacionais para debater formas de prevenir e evitar a escravidão, dentre elas as 3 convenções listadas,
em ordem cronológica:
1. Convenção sobre a Escravatura (Slavery Convention): tratado internacional assinado em Genebra, Suíça, em 25 de setembro de 1926, pelos Estados membros da Liga das Nações.
2. Convenção do Trabalho Forçado (C029): tratado assinado em Genebra, Suíça, em
10 de junho de 1930, pelo Corpo Diretivo da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
3. Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura, Comércio Escravo, Instituições e Práticas Similares à Escravidão: tratado suplementar à Convenção sobre a escravatura, assinado em Genebra, Suíça, em 07 de setembro de 1956, pelos Estados membros da Organização das Nações Unidas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escravização humana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ajudante de algoz: Conviviologia; Nosográfico.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
Campo de concentração: Megaparapatologia; Nosográfico.
Ciclo persecutório: Interprisiologia; Nosográfico.
Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
Heteronomia: Heteronomologia; Neutro.
Ilegalidade segregada: Sociologia; Nosográfico.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Mirmídone: Conviviologia; Nosográfico.
Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.

A ESCRAVIZAÇÃO HUMANA É PRÁTICA SOCIAL RETRÓGRADA, ANTIEVOLUTIVA, AINDA PRESENTE NO HOLOPENSENE DO PLANETA TERRA, MANTIDA PELAS CONSCIÊNCIAS ESCRAVAS DO SUBCÉREBRO ABDOMINAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já testemunhou ou vivenciou alguma prática escravagista? Se afirmativo, qual ação tomou para evitar a reincidência dessa atitude patológica?
Filmografia Específica:
1. Belle. Título Original: Belle. País: Reino Unido. Data: 2014. Duração: 104 min. Gênero: Drama. Idade
(censura): 13 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Sem legenda. Direção: Amma Asante. Elenco:. Gugu
Mbatha-Raw; Tom Wilkinson; Sam Reid; Sarah Gadon; Emily Watson; Matthew Goode; James Norton; & Miranda Richardson. Produção: Damian Jones. Desenho de Produção: Simon Bowles. Direção de Arte: Claudio Campana; & Ben
Smith. Roteiro: Misan Sagay. Fotografia: Bem Smithard. Música: Rachel Portman. Montagem: Tina Jones. Cenografia: Tina Jones. Figurino: Anushia Nieradzik. Edição: Pia Di Ciaula; & Victoria Boydell. Efeitos Especiais: Mike Crowley; Chris Reynolds; John Timlin; & Steve Bowman. Companhia: Isle of Man Film; Pinewood Pictures; DJ Films;
& BFI. Sinopse: Dido Elizabeth Belle (Gugu Mbatha-Raw) é filha do capitão britânico John Lindsay (Matthew Goode)
e Maria Belle, escrava africana. Após a morte da mãe, Dido vai morar na Inglaterra, na casa do tio, Lorde Mansfield (Tom
Wilkinson). Dido se apaixona por John Davinier (Sam Reid), de ideais libertárias e contra o comércio escravo. Juntos, influenciam Lorde Mansfield a tomar decisão contra comerciantes escravagistas, vindo a ser o primeiro ato a favor do fim
deste sistema na Inglaterra.
2. Doze Anos de Escravidão. Título Original: Twelve Years a Slave. País: EUA; & Reino Unido. Data:
2013. Duração: 134 min. Gênero: Drama; História; & Biografia. Idade (censura): 17 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Sem legenda. Direção: Steve McQueen. Elenco: Chiwetel Ejiofor; Dwight Henry; Dickie Gravois; Lupita Nyong’o; & ryan att. Produção: Brad Pitt; Dede Gardner; Anthony Katagas; Jeremy Kleiner; Steve McQueen;
& Arnon Milchan. Desenho de Produção: Adam Stockhausen. Direção de Arte: David Stein. Roteiro: John Ridley. Fotografia: Sean Bobbitt. Música: Hans Zimmer. Montagem: Alice Baker. Cenografia: Alice Baker. Figurino: Patricia
Norris. Edição: Joe Walker. Efeitos Especiais: David Nash. Companhia: Regency Enterprises; Plan B; Film4; River Road Entertainment; & Twentieth Century Fox Film Corporation. Sinopse: Filme com base nas memórias de Solomon
Northup, africano nascido livre nos EUA, sequestrado no estado de Washington D.C., em 1841, vendido como escravo.
Solomon trabalhou em plantações do estado da Louisiana durante 12 anos antes de ser liberto.
Webgrafia Específica:
1. International Labour Organization; Normlex; C029 – Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); 30
enus.; disponível em: <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029>; acesso
em: 31.10.14; 16h57.
2. New Internationalist; Mauritânia: Um Estado-escravagista na África com Apoio Internacional; Artigo;
Portal Fórum; Revista; 06.02.14; 15h57; 3 fotos; disponível em: <http://www.revistafo rum.com.br/blog/2014/02/mauri
tania-um-estado-escravagista-na-africa-com-apoio-internacional/>; acesso em: 30.10.14; 20h22.
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3. Organização das Nações Unidas no Brasil; Tráfico de Seres Humanos é a Escravidão dos Tempos Modernos, afirma Relatora da ONU; Artigo; 25.03.14; 1 foto; 1 vídeo; disponível em: <http://www.onu.org.br/ trafico-deseres-humanos-e-a-escravidao-dos-tempos-modernos-afirma-relatora-da-onu/>; acesso em: 30.10.14; 20h17.
4. United Nations Human Rights; Slavery Convention; 4 enus.; disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx/>; acesso em: 31.10.14; 16h07.
5. Walk Free Foundation; Relatório; The Global Slavery Index 2013; disponível em: <http://www.globalsla
veryindex.org/report/?download>; acesso em: 30.10.14; 20h56.
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ESCRITA CONSCIENCIOLÓGICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escrita conscienciológica é o ato de a conscin, homem ou mulher, redigir, representar ou fixar graficamente mediante conjunto de signos, caracteres ou alfabeto, neoconceitos, neodescobertas, neoideias, neologismos, neovivências e neoverpons interassistenciais,
cosmoéticas, reciclogênicas e evolutivas propostas pela Ciência Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escrita procede do idioma Italiano, scrita, “palavra; frase; trechos
de frases escritos sobre alguma folha”, derivado do idioma Latim, scribere, “traçar caracteres; fazer letras; escrever”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim,
conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 1. Escrita consciencial. 2. Grafia conscienciológica. 3. Redação conscienciológica. 4. Escrita tarística. 5. Escrita cosmoética. 6. Escrita reciclogênica. 7. Escrita libertária. 8. Escrita evolutiva.
Neologia. As 4 expressões compostas escrita conscienciológica, escrita conscienciológica embrionária, escrita conscienciológica intermediária e escrita conscienciológica madura são
neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 01. Escrita convencional. 02. Escrita literária. 03. Escrita poética.
04. Escrita religiosa. 05. Escrita de autajuda. 06. Escrita eletronótica. 07. Escrita emociogênica.
08. Escrita consoladora. 09. Escrita manipulativa. 10. Escrita anticosmoética.
Estrangeirismologia: o papel da handwriting na evitação da perda das inspirações extrafísicas oportunas; a condição de ghost writer do amparador de função, auxiliando a conscin escritora na captação de neoverpons; os insights pessoais transformados em texto; o laptop; o desktop; a revista Scriptor; a clarification task realizada mediante a escrita; o Mentalsomarium; o home office transformado em Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à finalidade interassistencial da escrita.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quem escreve, perpetua. Escrita: pensenidade materializada. Escrevamos pela interassistencialidade. Escrita propicia evolução.
Coloquiologia: o hábito de colocar as ideias no papel; a prática de andar com papel
e caneta sempre à mão; o ato de escrever sem passar a mão na cabeça; a escrita reciclogênica do
tipo soco na cara e fratura exposta.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Qualquer que seja a forma que a escrita
tome no futuro, ela permanecerá central à experiência humana, promovendo habilidades e registrando memórias (Steven Roger Fischer, 1948–).
Proverbiologia. Eis 3 provérbios inerentes ao assunto: – Verba volant, scripta manent
(As palavras voam, o escrito permanece). É perdida a palavra que não é escrita. É verdade que
a palavra é viva voz e que o escrito é voz morta, mas o que é escrito vive muito e o que é dito,
nem tanto.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografologia; o holopensense pessoal
da grafofilia interassistencial; o holopensene da escrita cosmoética e evolutiva; o holopensene da
escrita enquanto materpensene pessoal; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lucidopensenes;
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a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade.
Fatologia: a escrita conscienciológica; o ato de escrever mediante o paradigma consciencial; a escrita como representação intrafísica da realidade multidimensional; a função da escrita
enquanto instrumento para a tares; a escrita na condição de materializadora de neoverpons; a escrita ao modo de ferramenta para a evolução consciencial; a direção megafocal homeostática da
escrita conscienciológica, em contraponto à neutralidade da escrita em si; a escrita propiciando
catarses pessoais; o fato de o texto conscienciológico favorecer recins; o papel reciclogênico da
escrita conscienciológica; a importância da vivência pessoal para a escrita conscienciológica;
a habilidade para transformar vivência pessoal em conteúdo escrito; o autexemplo; o estilo de escrita; a escrita mentalsomática; a opção pela escrita antiemocional; a esteticidade redacional mentalsomática visando a amplificação da lucidez consciencial; as múltiplas revisões textuais visando
a qualificação da tares escrita; o hábito da boa leitura auxiliando na escrita pessoal; a rotina autoral propiciando a fixação do holopensene de escrita no local; a bagagem intelectual qualificando
a atividade autoral; os neologismos necessários a toda Ciência; a escrita científica conscienciológica; as frases sínteses; as frases enfáticas; a objetividade; o detalhismo; a exaustividade; a clareza; a escrita propiciando a difusão planetária das neoverpons conscienciológicas; a escrita sobre
temas avançados favorecendo a recuperação de cons; a conscienciografia encurtando o caminho
para a policarmalidade; o autorado conscienciológico; o megatrafor da escrita; a tendência pessoal para a escrita desde a adolescência; o livro conscienciológico; as obras conscienciológicas escritas; o livro na condição de megagescon; a escrita conscienciológica sendo cláusula pétrea proexológica; o fato de o intermissivista ser orientado à escrita; o contato com a Conscienciologia na
vida humana desencadeando a recuperação de cons relativos ao trafor da escrita, evidenciando
a proéxis autoral; a priorização da escrita conscienciológica na vida humana; a importância da escrita conscienciológica na invéxis; o hábito da escrita na dupla evolutiva; o fato de a escrita conscienciológica favorecer a condição de liderança intelectual interassistencial; o ato de escrever sobre Conscienciologia atraindo a assistência de evoluciólogos; o público-leitor conscienciológico;
a escrita não remunerada; a construção da Enciclopédia da Conscienciologia; o Curso Formação
de Autores (a partir de 2002); o Dia do Escritor (25 de Julho); a Associação Internacional Editares (EDITARES); a Associação Internacional de Enciclopediologia da Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a Associação Internacional de Pesquisologia para Megaconscientização
(RECONSCIENTIA); a União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático predispondo energeticamente para a escrita conscienciológica; a assepsia energética do escritório pessoal; o Curso
Intermissivo (CI) na condição de qualificador da escrita; o estudo de temas avançados na intermissão favorecendo a escrita tarística; a grafofilia originada pelo histórico pessoal holobiográfico
no ofício da escrita; a escrita na condição de retrossenha pessoal; a linha evolutiva pessoal na escrita; a raiz multiexistencial pessoal na escrita; o parapsiquismo disciplinado desenvolvido mediante a escrita; a captação extrafísica de neoverpons; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a psicografia; a pangrafia; a evocação temática favorecendo a assistência às consciexes; a escrita
levando a evocações extrafísicas e ao desassédio interconsciencial; a função da escrita na reurbex;
a escrita enquanto ponte interdimensional; a escrita enquanto conexão interexistencial; a importância central da escrita no autorrevezamento multiexistencial; a formação de equipex em função
da assistência prestada aos leitores da obra escrita conscienciológica; a colheita intermissiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escrita-Conscienciologia; o sinergismo escrita-Evoluciologia; o sinergismo grafofilia–paradigma consciencial; o sinergismo grafofilia-interassistencialidade; o sinergismo grafofilia-exemplarismo; o sinergismo habilidade redacional–inteligência
evolutiva; o sinergismo escrita conscienciológica–parapsiquismo.
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Principiologia: o princípio do megafoco conscienciográfico; o princípio da descrença
(PD) norteando a escrita pessoal; os princípios cosmoéticos direcionando a grafocomunicabilidade interassistencial; o princípio da não remuneração inerente à grafotares; o princípio da verdade relativa de ponta; o princípio de embasar a escrita na teática evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao autorado.
Teoriologia: a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teoria do histórico holobiográfico; a teoria do curso grupocármico; a teoria da reurbex; a teoria do Curso Intermissivo.
Tecnologia: as técnicas para redação conscienciológica; a técnica do enumerograma;
as técnicas energéticas predispondo à escrita conscienciológica; a escrita na condição de técnica
para desassédio mentalsomático; a Grafotecnologia; as técnicas assistenciais na priorização da
escrita.
Voluntariologia: o voluntariado na EDITARES; o voluntariado na ENCYCLOSSAPIENS; o voluntariado na RECONSCIENTIA; o voluntariado na UNIESCON.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível da Verponologia; o Colégio Invisível da Grafopensenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos da escrita na organização da realidade multidimensional para
a vida humana; os efeitos desassediadores da escrita tarística; os efeitos da escrita conscienciológica para a recomposição grupocármica; os efeitos da escrita na inspiração cosmoética das lideranças; os efeitos da escrita conscienciológica na autorganização emocional e mental; os efeitos homeostáticos das palavras escritas.
Neossinapsologia: o contato entre escritor e amparador de função favorecendo o desenvolvimento de neossinapses quanto à vida multidimensional; as neossinapses necessárias para
o raciocínio conscienciológico; as paraneossinapses adquiridas no Curso Intermissivo predispondo o autor de livros à escrita interassistencial e cosmoética.
Ciclologia: o ciclo neovivência–escrita conscienciológica; o ciclo leitura-redação-revisão; o ciclo pesquisa na Holoteca–escrita conscienciológica; o ciclo escritor conscienciólogo hoje–amparador de função amanhã.
Enumerologia: a escrita amplificando a autoconsciencialidade; a escrita amplificando
o autodiscernimento evolutivo; a escrita amplificando a autolucidez; a escrita amplificando a inteligência evolutiva; a escrita amplificando a reciclogenia; a escrita amplificando o parapsiquismo; a escrita amplificando a autoconscientização multidimensional (AM).
Binomiologia: o binômio leitor-assistido–escritor-assistente; o binômio análise-síntese;
o binômio Imagística-Imagética aplicado à escrita mentalsomática; o binômio autorganização–
–escrita conscienciológica; o binômio escrita conscienciológica–vivência pessoal; o binômio autexemplo-teática aplicado à escrita conscienciológica.
Interaciologia: a interação paracérebro do escritor–paracérebro do amparador extrafísico favorecendo a escrita conscienciológica; a interação grafotares–tenepes; a interação escrita
tarística–tecnologia facilitando a difusão das ideias conscienciológicas; a interação estilo-forma–
–estilo-conteúdo estabelecendo o confor.
Crescendologia: o crescendo autexperimentação–autorreflexão–escrita conscienciológica; o crescendo originais fetais–parágrafo–capítulo–livro; o crescendo escrita conscienciológica–reciclogenia–evolução consciencial; o crescendo antivitimização–recomposição grupocármica–libertação consciencial aplicado à escrita conscienciológica; o crescendo escrita conscienciológica–desassédio mentalsomático–desperticidade.
Trinomiologia: o trinômio caneta-papel-escrita; o trinômio escritor conscienciólogo–
–escrita conscienciológica–amparador de função; o trinômio grafofilia–intelectualidade–lide-
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rança interassistencial cosmoética; o trinômio leitura-reflexão-escrita; o trinômio raciocínio límpido–ortopensenidade–escrita conscienciológica.
Polinomiologia: o polinômio neovivências-neodescobertas-neoconceitos-neoverpons;
o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o polinômio mão-caneta-cérebro-paracérebro na redação de neoverpons.
Antagonismologia: o antagonismo bagulho pensênico / neoverpon; o antagonismo escrita emocional / escrita racional; o antagonismo escrita egocêntrica / escrita tarística; o antagonismo tacon / tares.
Paradoxologia: o paradoxo de a escrita conscienciológica assistir primeiro ao próprio
escritor.
Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a política de cessão dos direitos
autorais; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação da redação pessoal; a lei do
maior esforço intelectual; as leis da interassistencialidade.
Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a gesconofilia; a verponofilia; a mentalsomatofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a ausência de grafofobia.
Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da despriorização; a síndrome da mediocrização; a síndrome do comodismo; a síndrome da subestimação.
Mitologia: o mito da escrita sem esforço pessoal; o mito do dom da escrita; o mito da
inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a conscienciografoteca; a gesconoteca; a verponoteca; a comunicoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Conscienciografologia; a Gesconologia;
a Verponologia; a Redaciologia; a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Autoradologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin escritora consciencióloga; a consciência gráfica; a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade consecutiva autoral; a conscin enciclopedista; a conscin lexicógrafa.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o agitador de ideias; o formador de opinião; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; 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 conscienciólogo; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a agitadora de ideias; a formadora de opinião; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; 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 consciencióloga; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens polymatha; o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escrita conscienciológica embrionária = o texto original fetal conscienciológico; escrita conscienciológica intermediária = o texto conscienciológico em desenvolvimento; escrita conscienciológica madura = o texto conscienciológico publicável.
Culturologia: a cultura da escrita conscienciológica; a cultura da conscienciografia;
a cultura da escrita interassistencial; a cultura da tares escrita; a Paraculturologia do autorrevezamento multiexistencial.
Benefícios. Visando instigar o leitor ou leitora, eis 20 possíveis benefícios ou efeitos positivos decorrentes da escrita conscienciológica, enumerados na ordem alfabética:
01. Amparo. Ampliação do contato com amparadores extrafísicos interessados na difusão da tarefa do esclarecimento e na reurbex.
02. Autexpressão. Ferramenta de autexpressão individual e grupal propiciando o exercício da intelectualidade e do esclarecimento.
03. Autoconfiança. Amplificação da autoconfiança nos autotrafores mentaissomáticos
e reconhecimento da capacidade intelectual, elevando a autestima, favorecendo a autafirmação
e ocasionando repercussões positivas em outras áreas da vida pessoal.
04. Autocontrole. Estabilização emocional, controle da psicomotricidade e contenção
de quadro ansioso, em função da priorização do uso do mentalsoma.
05. Autopesquisa. Organização das autopesquisas potencializando as reciclagens intraconscienciais.
06. Cosmovisão. Ampliação da cosmovisão, pelo ato de escrever forçar a conscin ao
hábito de leitura diversificada, às autorreflexões e consequente recuperação de cons além de
favorecer o desenvolvimento do parapsiquismo e a expansão da autoconsciencialidade.
07. Criticidade. Melhora da auto e heterocriticidade pessoal, auxiliando na emissão de
opiniões e posicionamentos.
08. Desperticidade. Desenvolvimento da racionalidade, da logicidade e do equilíbrio
emocional, com ampliação da lucidez e da capacidade de autodesassédio, direcionando a consciência à desperticidade.
09. História. Aceleração da História Pessoal a partir da ampliação da própria rede de
contatos e da interassistencialidade, ocasionando reviravolta positiva na própria existência.
10. Interassistencialidade. Vivência da interassistencialidade no ato da escrita a partir
de evocações de consciexes ligadas ao assunto de pesquisa, além do esclarecimento direto às
conscins do próprio grupo evolutivo, propiciando o desfazimento de interprisões grupocármicas
e a recomposição com consciências do passado.
11. Megaeuforização. Instalação de campo mentalsomático mediante a escrita assistencial, promovendo a megaeuforização do escritor.
12. Mentalsomaticidade. Amplificação dos dicionários cerebrais e consequente aumento na capacidade de associação de ideias e na memória, além de propiciar o autodesenvolvimento
da erudição, intelectualidade e raciocínio lógico.
13. Neoideias. Colaboração para a conexão à Central Extrafísica da Verdade (CEV)
e entrosamento com comunexes mentaissomáticas, intensificando o contato e a captação de ideias
extrafísicas avançadas.
14. Neuroplasticidade. Criação de novas redes sinápticas a partir das reflexões sobre
neoideias e neoconceitos necessários à escrita.
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15. Organização. Transmissão organizada de informações conscienciológicas, evitando-se a perda das mesmas ao longo do tempo.
16. Parapsiquismo. Desenvolvimento do parapsiquismo, por exemplo, em função de
acoplamentos áuricos e assimilações energéticas, captação extrafísica de ideias, clarividências, insights, interação com consciexes e determinação de sinais parapsíquicos pessoais, intuições, psicometrias, podendo chegar à pangrafia.
17. Perpetuação. Fixação das ideias na dimensão intrafísica favorecendo a perpetuação
do conhecimento conscienciológico.
18. Pré-intermissão. Preparação para a condição de liderança interassistencial extrafísica, em função da amplificação da rede pessoal de interassistência em torno dos livros escritos por
si mesmo.
19. Proéxis. Contribuição para a alavancagem da proéxis pessoal mediante, por exemplo, a publicação de livro técnico em Conscienciologia, funcionando ao modo de cápsula do tempo proexológica favorecedora do autorrevezamento ao longo das vidas humanas.
20. Sociedade. Interação com outras conscins e interrelação com outros escritores mediante o intercâmbio de ideias, além de ser ferramenta para a inclusão social e acesso mais amplo
à vida em sociedade e ao direito à cidadania.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escrita conscienciológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
02. Atendimento conscienciográfico: Conscienciografologia; Neutro.
03. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
07. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
08. Edição conscienciográfica: Comunicologia; Neutro.
09. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Escritor conscienciólogo: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Gescon: Proexologia; Homeostático.
12. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
13. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
14. Síndrome de Amiel: Parapatologia; Nosográfico.
15. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.

A ESCRITA CONSCIENCIOLÓGICA É A FOTOGRAFIA
DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL, CAPTADA PELA LENTE
DO ESCRITOR INTERMISSIVISTA COM GRAFOFILIA INTERASSISTENCIAL, NO AQUI-AGORA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já conseguiu compreender a finalidade da escrita
para a interassistencialidade? Em qual profundidade teática reconhece a importância da escrita
conscienciológica para a evolução consciencial?
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ESCRITA INVEXOLÓGICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escrita invexológica é o ato ou efeito de a conscin inversora, homem ou
mulher, representar, redigir ou fixar via caracteres linguísticos, as conclusões autopesquisísticas,
a partir do aprofundamento teático na técnica da inversão existencial (invéxis), com enfoque na
elaboração de estratégia, rotina útil e meta para a materialização de gescons.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escrita procede do idioma Italiano, scrita, “palavra; frase; trechos
de frases escritos sobre alguma folha”, derivado do idioma Latim, scribere, “traçar caracteres; fazer letras; escrever”. Surgiu no Século XVIII. O voc bulo inversão vem do mesmo idioma Latim,
inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; an strofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Grafia invexológica. 2. Redação invexológica. 3. Registro invexológico.
Neologia. As 4 expressões compostas escrita invexológica, escrita invexológica iniciante, escrita invexológica intermediária e escrita invexológica avançada são neologismos técnicos
da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Escrita recexológica. 2. Escrita literária.
Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal; a postura de autopesquisador ad aeternum; a conditio sine qua non da teaticidade na produção gescônica; a conduta data venia entre
pesquisadores; o princípio de verbo ad verbum adaptado às revisões dos escritos pessoais; o lema
docendo discitur do inversor; a materialização da pesquisa inversiva na editio princeps.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscernimento quanto à qualidade do autorado inversivo.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares representativos do tema: – Escrita: exercício mnemônico. Sejamos inversores autores. Almejemos neoverpons invexológicas.
Invéxis frutifica neoverpons. Cultivemos autesclarecimentos grafopensênicos. Escrita: sustentáculo invexológico. Neoideias, neorrecins, neoverpons.
Coloquiologia: a condição de autor livro aberto.
Citaciologia. Eis citação pertinente às autoprioridades grafopensênicas: – Que o papel
fale e a língua se cale (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547–1616).
Proverbiologia. Eis provérbio latino relativo ao tema: – Nihil est in intellectu quod non
fuerit prius in sensu (Nada há no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos).
Filosofia: a filosofia da invéxis impactando na otimização máxima da vida humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da invéxis; os autografopensenes; a autografopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade;
os orismopensenes; a orismopensenidade; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os comunicopensenes; a comunicopensenidade; os ortografopensenes; a ortografopensenidade; os verponopensenes; a verponopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade assimiladora de inspirações extrafísicas; o materpensene neoverpônico.
Fatologia: a escrita invexológica; os autesclarecimentos derivados da escrita invexológica; a responsabilidade dos inversores existenciais perante o continuísmo da Enciclopédia da
Conscienciologia; a prova de Invexologia; o neuroléxico pessoal; as experiências sincrônicas ao
tema de pesquisa em andamento; o diário do inversor; o autoconflitograma; os temas invexológicos; o aprofundamento das abordagens desencadeados pela reflexão crítica sobre inversão exis-
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tencial; a autorreeducação consciencial promovida pelas rotinas úteis; a cosmovisão da invéxis; os
debates desencadeadores de neoverpons no Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex); o campo
de escrita no Grinvex; as reflexões críticas provocadas pela invéxis; a antecipação dos autenfrentamentos evolutivos; a sustentabilidade da invéxis ao longo da vida humana derivada da escrita
invexológica; a rotina útil semeando neoverpons; o oásis evolutivo; a longevidade produtiva planejada desde a juventude; as metodologias de pesquisa derivadas da autodidaxia do inversor; a autocientificidade; a autoconcentração mental; a serendipitia; o taquipsiquismo; a equipin autoral;
a biblioteca pessoal especializada; a consulta frequente aos dicionários; o aproveitamento dos aportes existenciais materializado na obra escrita do inversor; as pesquisas de ponta nas dinâmicas
parapsíquicas; o megafoco existencial; o invexograma; as metas do inversor aos 40 anos de idade;
o epicentrismo mentalsomático; o TGV evolutivo; as estratégias do maxiplanejamento invexológico convergentes à megagescon; a maxiproéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapreceptoria
inversiva atuante nas decisões existenciais do inversor autopesquisador lúcido; o autoparapsiquismo mentalsomático; a autoprioridade na convivência com os amparadores extrafísicos desencadeando parainspirações tarísticas; a transmissão interdimensional de neoideias via fonética das
palavras; as precognições; a comunicação interdimensional; o bambúrrio paraideativo; a equipex
autoral; a iscagem lúcida durante as interações interconscienciais tarísticas; as sessões energéticas
da tenepes alinhadas à autopreparação para a pangrafia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorganização intrafísica–autopesquisa perene; o sinergismo tenepes-autoparapsiquismo-parainspirações-neogescons; o sinergismo cosmopensenização ideativa–tares policármica; o sinergismo invéxis–rotina grafopensênica; o sinergismo invéxis-verbetografia (Maxiproexologia); o sinergismo mentalsomaticidade-energossomaticidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) coerente com os empreedimentos
evolutivos; o código grupal de Cosmoética (CGC) oportuno às recins; o código duplista de Cosmoética (CDC) impulsionando a escrita invexológica; o código das condutas tenepessológicas
pessoais representando a teática interassistencial do inversor.
Teoriologia: a teoria e prática da invéxis produzindo neoverpons.
Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da empatia com o futuro leitor;
a técnica do diário; a técnica da rotina grafopensênica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico impregnado no cotidiano inversivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível dos Despertos;
o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito da rotina útil na amparabilidade do inversor; o efeito da autodisciplina omnipesquisística na neoverponogenia da conscin; o efeito dos Cursos Intermissivos (CI)
pré-ressomáticos nas gescons inversivas; o efeito da orismopensenização na convivialidade tarística; o efeito do calculismo inversivo na qualidade das gescons; o efeito grafopensênico da invéxis; o efeito do autotaquipsiquismo na formação dos constructos holomnemônicos; o efeito da
narrativa grafopensênica no acesso à holomemória.
Neossinapsologia: as neossinapses hauridas do contato diário com a parapreceptoria
grafopensênica; as neossinapses derivadas da opção pela invéxis; as neossinapses construídas
a partir da rotina grafopensênica.
Ciclologia: o ciclo neopesquisas-neoverpons-neopublicações; o ciclo neoparavivências-neoparaconstructos-neoparassinapses patrocinado pela invéxis; o ciclo autoverbetográfico.
Enumerologia: a publicação do verbete na Enciclopédia da Conscienciologia; a publicação do artigo conscienciológico; a publicação do primeiro livro; a publicação de obras em con-
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junto; a publicação do livro verponogênico; a publicação em série de obras especializadas; a publicação da megagescon.
Binomiologia: o binômio neoverpons-neogescons; o binômio neoconstructos-neossinapses; o binômio mentalsomaticidade-psicomotricidade; o binômio autequilíbrio-parainteração; o binômio iscagem consciente–tares interdimensional; o binômio escritor-parescritor; o binômio
princípio da descrença–primeiro discernimento.
Interaciologia: a interação conscin proexista–consciex intermissivista; a interação equipin-equipex; a interação comunin-comunex; a interação cérebro-paracérebro; a interação parapreceptor-parapreceptorando; a interação energética nos diálogos esclarecedores; a interação
autesclarecimento-heteresclarecimento; o binômio autotaquipsiquismo-autotaquirritmia.
Crescendologia: o crescendo equipin-comunin.
Trinomiologia: o trinômio leitura-debate-escrita; o trinômio pangrafia-cosmoconsciência-parapolimatia; o trinômio motivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo reflexão crítica / raciocínio mimético; o antagonismo ponderação / impulsividade; o antagonismo autoliderança mentalsomática / dependência
cognitiva; o antagonismo aprofundamento pesquisístico / achismo superficial.
Paradoxologia: o paradoxo da atenção dividida; o paradoxo de o inversor autodidata
apresentar dificuldade no exercício da tares; o paradoxo inversivo aparência jovem (extraconsciencialidade)–maturidade consciencial (intraconsciencialidade).
Politicologia: a invexocracia; a autoradocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a verbetocracia; a verponocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia; a invexofilia; a verponofilia; a neoverponofilia; a lexicofilia; a verbetofilia; a gesconofilia.
Fobiologia: a heterocriticofobia sobre os escritos pessoais.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) fossilizando o abertismo verponogênico.
Maniologia: a mania da vaidade autoral; a megalomania.
Mitologia: o mito da gescon materializada sem o embasamento autopesquisístico prévio.
Holotecologia: a invexoteca; a lexicoteca; a autopesquisoteca; a proexoteca; a interassistencioteca; a despertoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autoinvexologia; a Neoverponologia; a Autoinvexometrologia; a Gesconologia; a Autopesquisologia; a Recinologia; a Autorretrocogniciologia; a Pancogniciologia; a Taristicologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin enciclopedista; o ser desperto; o ser interassistencial; a isca humana lúcida; o corpo docente da Conscienciologia.
Masculinologia: o inversor existencial; o inversor conscienciólogo; o invexólogo; o inversor tenepessista; o inversor epicon lúcido; o jovem participante do Grinvex; o inversor autopesquisador lúcido.
Femininologia: a inversora existencial; a inversora consciencióloga; a invexóloga; a inversora tenepessista; a inversora epicon lúcida; a jovem participante do Grinvex; a inversora autopesquisadora lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: escrita invexológica iniciante = a materializada nas primeiras gescons do
jovem inversor existencial participante de Grinvex; escrita invexológica intermediária = a materializada no livro verponogênico do inversor existencial veterano, fruto da consistência das rotinas grafopensênicas; escrita invexológica avançada = a materializada na megagescon do inversor
existencial desperto, derivada do trabalho proexológico existencial.
Culturologia: a cultura da autopesquisa; a cultura da Invexologia; a cultura da escrita;
a cultura da interassistencialidade; a cultura da neoverponogenia; a profilaxia dos idiotismos
culturais; a cultura da Holoteca; a paracultura do Curso Intermissivo; a cultura da proéxis;
a cultura do grinvex.
Autorganização. Sob a ótica da Gesconologia, eis enumerados em ordem alfabética, 10
questionamentos à conscin aplicante da inversão existencial com enfoque na qualificação da produção de gestações conscienciais:
01. Autocognição. Como avalia a intensidade da auto-holomemória na formação de neoconstructos verponogênicos?
02. Autocosmoeticidade. Como avalia a qualidade da autointencionalidade na elaboração das gestações conscienciais?
03. Autodeterminação. Como avalia o nível de autodisciplina nas pesquisas pessoais?
04. Coerência. Como avalia a coerência do cabedal de autovivências com o foco da
gescon em produção?
05. Intelectualidade. Como avalia a consistência das ideias inatas próprias derivadas
do Curso Intermissivo?
06. Maturidade. Como avalia o autodesempenho nas experiências interassistenciais decorrentes da opção pela invéxis?
07. Megafoco. Como avalia o grau de prioridade quanto à materialização de neogescons?
08. Neossinapse. Como avalia a frequência dos insights concomitantes com os autesforços neorreciclogênicos?
09. Neuroléxico. Como avalia o investimento nos dicionários cerebrais para a elaboração elucidativa dos textos pessoais?
10. Paraperceptibilidade. Como avalia a capacidade de interação junto aos amparadores extrafísicos nos empreendimentos grafopensênicos?
Autocrítica. Consoante a Invexologia, eis enumeradas em ordem alfabética, 50 abordagens sugeridas para autorreflexão crítica a respeito da teática invexológica, aos futuros inversores
autores:
01. Afetividade: o corte dos laços de dependência emocional com os pais, assumindo
a liderança interassistencial na família nuclear.
02. Amparabilidade: a disposição íntima para a interação com as consciexes lúcidas
durante as deliberações existenciais.
03. Antibelicismo: as reciclagens dos trafares bélicos incompatíveis com o holopensene
da invéxis ainda na juventude.
04. Anticonflitividade: os autoposicionamentos intraconscienciais aliviando a carga de
conflitos íntimos.
05. Antissomática: a prevenção das automutilações somáticas, riscos de vida (riscomania) e autointoxicações.
06. Aprofundamento: a lapidação dos autocomportamentos (Autopercucienciologia)
derivados do foco na otimização máxima da vida humana.
07. Atributos: a prática conjugada da comunicabilidade, do parapsiquismo e da intelectualidade (tridotação consciencial).
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08. Autoconsciencialidade: a recuperação e manutenção dos cons magnos por meio das
projeções lúcidas.
09. Autorretrocogniciologia: as autorretrocognições úteis à paraconvivialidade sadia,
proporcionando interação conscin-equipin-equipex.
10. Coerência: a eliminação do porão consciencial demonstrando a teática do Curso Intermissivo na vida intrafísica (Autocoerenciologia).
11. Conscienciometria: o abertismo consciencial enquanto perfil da conscin inversora
existencial.
12. Cosmovisão: a qualificação da compreensão sobre o processo evolutivo e os ciclos
existenciais conforme o acúmulo de conquistas proexológicas.
13. Cotidiano: a carreira profissional assistencial sem neocoleiras do ego.
14. Cronologia: o hábito de pensar em longo prazo com o uso constante do maxiplanejamento invexológico.
15. Descondicionamentos: a falta de vícios de comportamento da vida intrafísica, devido ao acesso às ideias intermissivas ainda na juventude.
16. Duplologia: a aplicação lúcida da técnica da dupla evolutiva (DE) sem negocinhos,
tapeações e uso de conceitos ectópicos.
17. Empreendedorismo: o uso do voluntariado tarístico enquanto eixo fulcral das atividades empreendedoras.
18. Energossomaticidade: o desenvolvimento da autossustentabilidade energética através do estado vibracional (EV) qualificando o estofo energético-interassistencial no cotidiano.
19. Epicentrismo: a assunção de responsabilidades em projetos interassistenciais grupais.
20. Equilibriologia: a necessidade de investir em diversas áreas da vida evitando autofugas.
21. Fisiologia: o entendimento precoce da fisiologia pessoal influenciando nas autodecisões durante a programação das rotinas úteis.
22. Gestações: a opção pela produção de gestações conscienciais, sem autoconflitos
quanto à antimaternidade (Ginossomática) ou a antipaternidade (Androssomática).
23. Grinvex: a convivialidade com intermissivistas da mesma faixa etária, pesquisando
os desafios e potencialidades da técnica da invéxis no contexto de laboratório grupal.
24. Grupocarmalidade: a compreensão do atacadismo na invéxis enquanto preparação
para o trabalho assistencial varejista no próximo período intermissivo (Pré-Intermissiologia).
25. Holomaturidade: as miniconquistas no microuniverso consciencial adquiridas com
a autabnegação cosmoética.
26. Infraestrutura: o aproveitamento evolutivo dos aportes existenciais já na juventude.
27. Interassistencialidade: a inversão assistencial desconstruindo a egolatria do adolescente.
28. Invexograma: a autocientificidade na análise dos itens do invexograma, visando ajustes proexológicos, fundamentados na qualificação das automanifestações.
29. Invexoprofilaxia: a ampliação das evitações da invéxis a partir das singulares do inversor.
30. Maturidade: a viragem existencial da autonomia após a saída definitiva da casa dos
pais.
31. Maxiproexologia: a contribuição individual do inversor às megagestações conscienciais coletivas alavancando a maxiproéxis grupal.
32. Megafoco: a autodeterminação existencial quanto aos propósitos de vida (empreendimento evolutivo) demonstrada no cotidiano.
33. Mundividência: as experiências cosmoéticas selecionadas criteriosamente pelo autodiscernimento do inversor.
34. Neuroléxico: o investimento nos dicionários cerebrais desde da juventude (inversão
intelectual) potencializando a capacidade de gerar rapport interassistencial.
35. Opção: o autoposicionamento explícito pela técnica da inversão existencial a partir
da análise sincera dos autointeresses e do contexto de vida intrafísica.
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36. Paratecnicidade: a compreensão da invéxis enquanto técnica existencial, abarcando
a vida humana até a dessoma.
37. Participação: a integração a partir da presença assídua nos eventos da Associação
Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS).
38. Pensenização: o desenvolvimento da linearidade pensênica por meio das autoplanificações mentais realizadas constantemente pelo inversor.
39. Pesquisador: a prospectiva da bilibertação inversora conforme o aumento da produtividade intelectual alinhada à autossuficiência financeira.
40. Ponteiro: a dedicação à organização da vida intrafísica mantendo a priorização da
interassistencialidade.
41. Precocidade: a valorização das realizações existenciais já na mocidade, aumentando
o nível de exemplarismo.
42. Priorização: a definição da invéxis enquanto cláusula pétrea da programação existencial. Inversores precisam priorizar.
43. Proexologia: a autoconsciência das ideias inatas agregadas ao longo da recuperação
gradativa dos cons magnos.
44. Profilaxia: o mapeamento das armadilhas sociais a partir dos estudos de caso em cada faixa etária.
45. Psicomotricidade: o autodomínio das energias conscienciais já na juventude, eliminando a ansiedade.
46. Sinalética: o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal assegurando a intercomunicação com os amparadores extrafísicos e a interpretação convicta dos parafatos.
47. Socin: o olhar crítico, radical e detalhista mediante aos idiotismos culturais, sem
margem para as autocorrupções.
48. Somática: o cuidado com a saúde do soma desde a juventude prolongando a inversão energética.
49. Trafal: o aprendizado do jovem inversor com as experiências das conscins veteranas.
50. Universalidade: o investimento na holoconvivialidade, qualificando o abertismo consciencial em prol do atacadismo interassistencial (Policarmologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escrita invexológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
02. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Gescon: Proexologia; Homeostático.
04. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
05. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
06. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
08. Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
09. Orismopensenização prioritária: Orismologia; Homeostático.
10. Pangrafia grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
11. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
12. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Pista de reflexão: Autocogniciologia; Neutro.
14. Neoverponidade: Neoverponologia; Homeostático.
15. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
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A ESCRITA INVEXOLÓGICA POTENCIALIZA O HOLOPENSENE DO INVERSOR EXISTENCIAL , FIXANDO O HÁBITO
DA MATERIALIZAÇÃO DE NEOGESCONS, A PARTIR DO CICLO NEOCONSTRUCTOS -NEOSSINAPSES -NEOVERPONS.
Questionologia. Você, inversor ou inversora, já é capaz de manter rotina produtiva nas
pesquisas pessoais? Onde se situa perante a meta da redação neoverpônica diária da invéxis?
Bibliografia Específica:
1. Cabral, Tomé; Novo Dicionário de Termos e Expressões Populares; pref. Evanildo Bechara; 796p.; 180
abrevs.; 1 errata; 1 microbiografia; glos. 29.000 termos; 1 microbiografia; 22 x 15 x 5 cm; br.; Universidade Federal do
Ceará (UFC); Fortaleza; CE; 1972; página 477.
2. Tozi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche); trad.
Ivone Castilho Benedetti; XVI + 904 p.; 25 ilus.; 600 siglas; glos. 10.861 termos (citações); 64 refs.; 40 notas; índice de
frases gregas; índice de frases latinas; 20 x 13 x 5 cm; br.; 2ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; página 161.

I. F. M.
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ESCRITA PARADIPLOMÁTICA
(PARADIPLOMACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escrita paradiplomática é a comunicação grafopensênica permeada por
princípios interassistenciais e posicionamentos cosmoéticos, de modo a efetivar a conciliação na
mediação de conflitos em prol da harmonia interconsciencial, com efeitos multidimensionais repercussivos para as consciências e grupos intra e extrafísicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escrita procede do idioma Italiano, scritta, “palavra, frase, trechos
de frases escritos sobre uma folha”, derivado do idioma Latim, scribere, “traçar caracteres, fazer
letras, escrever”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição para vem do idioma Grego,
pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo diplomacia provém do idioma Francês,
diplomatie, “Ciência que tem por objeto os diplomas; relativo às relações políticas entre Estados;
o que concerne aos diplomatas e às suas atividades”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Grafia ortoconciliatória. 2. Paradiplomacia gráfica. 3. Posicionamento gráfico paradiplomático. 4. Redação paradiplomática. 5. Grafia irenista.
Neologia. As 3 expressões compostas escrita paradiplomática, escrita paradiplomática
esboçante e escrita paradiplomática avançada são neologismos técnicos da Paradiplomaciologia.
Antonimologia: 1. Comunicação literata antiassistencial. 2. Texto escrito de autajuda.
3. Comunicação escrita romântica. 4. Escrita ficcional belicista.
Estrangeirismologia: o usage de pseudonymes masculins; a idée reçue contestada;
o know-how evolutivo; o upgrade gráfico; a selfperformance evolutiva; o dossier temático; o modus operandi; o brocardo latino Pacta sunt servanda.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Pacifismologia Interconsciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Escrita
paradiplomática: ortoposicionamento. Escrita paradiplomática: interassistencialidade. Escrita
paradiplomática: conciliação.
Citaciologia. Eis duas citações contributivas ao tema: – Escrever é deixar uma marca.
É impor ao papel em branco um sinal permanente, é capturar um instante em forma de palavra
(Margaret Atwood, 1939–). Escrever é sacudir o sentido do mundo (Roland Barthes, 1915–
–1980).
Filosofia: o Irenismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação; o holopensene pessoal da escrita;
o holopensene pessoal a favor dos desfavorecidos; o holopensene pessoal da reflexão; o holopensene pessoal do questionamento positivo; o holopensene pessoal das causas justas; o holopensene
pessoal do autodiscernimento evolutivo; o holopensene do altruísmo; o holopensene da compreensibilidade evolutiva; a autopensenização lúcida; os grafopensenes; a grafopensenidade; a objetividade gráfica expressa com a retilinearidade pensênica.
Fatologia: a escrita paradiplomática; o ato da escrita enquanto trafor; a profilaxia antimanipulativa; a ferramenta gráfica a favor de outrem; a abrangência assistencial da escrita; o vinco da voz gráfica em prol da harmonia; o autorresgate evolutivo; os assistidos e os não assistidos
em espera da produção mentalsomática da conscin lúcida; o direcionamento multiexistencial
proéxico; o pragmatismo gráfico; a proéxis gráfica; o encadeamento evolutivo de obras paradiplomáticas; a intenção consciencial; a intertextualidade evolutiva; a premência de autossuperação
e qualificação evolutiva; a consolidação do megatrafor da escrita; o upgrade consciencial decor-
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rente da escrita; a postura autexpositiva de “dar a cara para bater”; a mesclagem literatura–
–escrita paradiplomática; a grafia libertadora iniciante; o empenho dos atributos mentaissomáticos a favor de grupos de assistência; a comunicabilidade a favor da Paradiplomacia; as heterocríticas claras com repercussões eficazes; a Seriexologia vincada pela escrita; os resultados da
personalidade pregressa na escrita; a liderança assumida através da escrita; o amparo pontual na
escrita; as repercussões do passado na vida atual; o uso da autocientificidade; a valorização do
conteúdo gráfico; a conquista evolutiva pessoal através das escolhas feitas; a autopesquisa constante; o nível de consciencialidade pessoal; a Parapoliticologia na manifestação pessoal; o auto
e heterorrespeito; a postura universalista; a intencionalidade cosmoética; o crescimento pessoal
promovido pela escrita assistencial; a importância da profilaxia da alienação burocrata; a coragem
de escrever e o despojamento de ouvir; a potencialização assistencial; o esclarecimento autorreflexivo; a elaboração gráfica eufemística em detrimento da escrita tarística; o Curso de Formação de
Autores e a Semana da Escrita da União Internacional dos Escritores da Conscienciologia
(UNIESCON); o ato de usar com maestria as técnicas gráficas e paradiplomáticas; a perspectiva
histórica e estrutural dos temas frente à Para-História; a racionalidade grafêmica; os insights pessoais; a lucidez sobre a ferramenta evolutiva da escrita; a interassistência multissecular; o mentalsoma priorizado; a gescon tarística; a obra-prima proexológica; o Círculo Mentalsomático enquanto plenária de debates paradiplomáticos; o compléxis grafopensênico paraconciliatório.
Parafatologia: os insights da equipex; as equipexes; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a intimidade no reconhecimento energético da escrita antiga; as dicas dos amparadores nas intensificações dos exercícios bioenergéticos pessoais; as autopesquisas da autorretrocognoscibilidade; as autopesquisas holobiográficas; as retrocognições; a intuição a respeito da
proéxis pessoal; o esbregue dos amparadores extrafísicos; o parapsiquismo atuante na interação
escritor paradiplomático–amparador; o balanço da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) através dos
tempos; o reconhecimento autoral extrafísico; a sinalética energética parapsíquica pessoal na
Holoteca; a consecutividade paradiplomática holobiográfica; o estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o autossinergismo evolutivo; o sinergismo paragenética gráfica–continuísmo proéxico gráfico; o sinergismo escrita conciliatória–escrita paradiplomática; o sinergismo mesologia-posicionamento; o sinergismo teática-verbação; o sinergismo evolutivo da escrita.
Principiologia: o princípio protetor da liberdade do pensamento, da expressão e da palavra; o princípio da legitimidade; o princípio das vantagens recíprocas e das renúncias parciais
de direitos; o princípio do consentimento mútuo; o princípio da autocoerência tarística; o princípio da igualdade jurídica dos Estados.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à escrita pessoal; o código da tares gráfica aberto ao debate cosmoético.
Teoriologia: a importância da teoria embasando a prática; a teoria paradiplomática
corroborando as escritas parassociológicas.
Tecnologia: a técnica de disseminação da informação; a técnica da anopistografia;
a paratécnica do campo gráfico; a técnica da redação oficial; as técnicas paradiplomáticas da
grafia; a técnica do questionamento.
Voluntariologia: o voluntariado na revisão de artigos e verbetes fortalecendo o holopensene da maxiproéxis grupal através da escrita paradiplomática; o voluntariado técnico da
União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN) no registro das atas de mediações de conflitos.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da escrita; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da proéxis.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Editores da
Conscienciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Tecnologia;
o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos potencializadores da consciência autora paradiplomática; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito catalisador da escrita do holopensene mentalsomático do Holociclo e da Holoteca; o efeito da informação bem colocada
disseminando posicionamentos e gerando consequências homeostáticas multidimensionais.
Neossinapsologia: a autoria sociológica desencadeando neossinapses propícias à proposição de neoverpons parassociais.
Ciclologia: os neociclos de escrita a partir do ciclo intermissividade-ressomaticidade.
Interaciologia: a interação amparador–escritor paradiplomático; a interação subjetividade-objetividade; a interação paragenética-proexidade; a interação autopesquisa–atuação paradiplomática; a interação Mentalsomatologia-Paradiplomacia; a interação autodiscernimento-parapsiquismo; a interação ciclo de escrita–ciclo autevolutivo; a interação tecnicidade-Assistenciologia.
Crescendologia: o crescendo literatura epistolar–tares gráfica; o crescendo recin programada–recin multissecular; o crescendo escrita literária–escrita científica; o crescendo Paradiplomacia Atávica–Paradiplomacia Proéxica.
Trinomiologia: o trinômio conscientização-compreensão-escrita.
Polinomiologia: o polinômio autoconscientização parassocial–compreensão consciencial–voz conciliatória–repercussão multissecular; o polinômio direitos humanos–política pessoal
melhor–diplomacia pessoal melhor–paradiplomacia multidimensional.
Antagonismologia: o antagonismo movimento literário romântico / denúncia social.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da volta da espiral; a lei das tendências conscienciais.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a linguisticoteca; a paradiplomaticoteca; a comunicoteca; a criticoteca; a literaturoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Paradiplomaciologia; a Autanaliticologia; a Cogniciologia; a Autopesquisologia; a Autorrecinologia; a Autoverponologia; a Conscienciometrologia; a Refutaciologia; a Teaticologia; a Pacifismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a pessoa racional; a conscin intelectual; a conscin mentalsomática;
a conscin autocrítica; a conscin autoconsciente; a conscin autopesquisadora; a conscin líder;
a conscin teática; a conscin paradiplomática; a conscin assistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o parassociólogo; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conciliador; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o duplista; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o paradiplomata; o parapercepciologista; o projetor consciente; o autodecisor; o homem racional; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o escritor paradiplomático.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a parassocióloga; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a conciliadora; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a proexista; a duplista; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a paradiplomata; a parapercepciologista; a projetora consciente; a autodeci-
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sora; a mulher racional; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a escritora paradiplomática.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens analyticus; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autocriticus;
o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens autoscientificus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens paradiplomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escrita paradiplomática esboçante = a da grafia epistolar conciliatória
com abrangência grupocármica; escrita paradiplomática avançada = a da grafia cosmoética com
repercussões multidimensionais, de abrangência policármica.
Culturologia: a cultura de paz; a cultura do questionamento; a cultura da Descrenciologia; a cultura da Paradireitologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura do maximecanismo interassistencial; a cultura da Paradiplomacia; a cultura da inteligência evolutiva (IE).
Conscienciografologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 modalidades de textos
produzidos na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), elucidativos
quanto à escrita a partir da Paradiplomacia:
1. Acordo paradiplomático: a escrita oficial na preservação do Paradireito.
2. Epistolografia paradiplomática: a carta particular quando exclusivamente a favor
da conciliação e do Paradireito.
3. Livro conscienciológico: a ampliação do entendimento da consciência multidimensional a partir do enfoque científico.
4. Parecer paradireitológico: os documentos emitidos pelos conselhos suprainstitucionais da UNICIN, a exemplo do CIAJUC.
Taxologia. Segundo a Grafologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 8 tipos de escrita diplomática passíveis de apresentarem indícios e / ou primórdios de Paradiplomacia:
1. Acordo diplomático: a escrita oficial na preservação do Direito Internacional.
2. Carta Internacional dos Direitos Humanos: o fundamento gráfico do reconhecimento do direito à dignidade humana, favorecendo os ajustes necessários à interrelação consciencial.
3. Comunicação literata social: o posicionamento diplomático ainda esboçante na literatura.
4. Escrita do armistício: os registros da pausa da beligerância para efetivação do diálogo.
5. Manifestografia pela paz: a declaração pública e solene, expositora dos fatos convocatórios à harmonização.
6. Relatório diplomático: a comunicação protocolar enquanto ferramental diplomático.
7. Tratado de aliança: o somatório dos posicionamentos a favor do bem comum.
8. Tratado de paz: o contrato firmado a favor da pacificação geral.
Caracterologia. Sob a ótica da Paradiplomacia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
10 trafores ou atributos qualificadores da escrita paradiplomática:
01. Acautelamento: a prudência nas decisões do conteúdo a ser escrito.
02. Clareza: a linguagem límpida com os pontos principais explicitados.
03. Cosmoética: a escrita enquanto forma de ortomediação de conflitos.
04. Cosmovisão: a amplitude de abordagens na cooperatividade das partes.
05. Discernimento: o primado da lógica e coerência nas abordagens.
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07.
08.
09.
10.
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Liberdade: o respeito à livre expressão das partes.
Pacificação: a teática gráfica da paz.
Paradireito: a abordagem enfocando prioritariamente os paradireitos conscienciais.
Parapsiquismo: a consideração sobre a multidimensionalidade.
Respeito: o respeito às singularidades conscienciais.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomalogia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escrita paradiplomática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
03. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
04. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
05. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
08. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
09. Liderologia: Politicologia; Neutro.
10. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Página impressa: Autorrevezamentologia; Neutro.
12. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
13. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A ESCRITA PARADIPLOMÁTICA PODE QUALIFICAR E VINCAR O EIXO PROÉXICO INTERASSISTENCIAL MULTISSECULAR DA CONSCIÊNCIA, VIABILIZANDO O DESMONTE DAS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS PESSOAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica na própria escrita os princípios da Paradiplomacia e o consequente grupo de assistidos? Na escala de autavaliação, de 1 a 5, qual
é o nível de lucidez quanto à qualificação dos próprios rastros grafopensênicos?
Bibliografia Específica:
1. 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
71 a 77, 128 e 255.
2. Gonçalves, Ângela; et al.; Experimentos Conscienciológicos na Ciência da Paz; Artigo; I Congresso
Internacional de Autopesquisologia e V Jornada de Autopesquisa; Rio de Janeiro, 13-15.11.10; Conscientia; Revista;
Vol. 14; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 18 enus.; 5 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010;
páginas 161 a 171.
3. Medeiros, Patrícia de Santana; Análise do Conceito de Paz: Das Relações Internacionais aos Peace
Studies; Artigo; Revista de História do Direito e Pensamento Político; N. 2; Instituto de História do Direito e do Pensamento Político da Universidade de Lisboa; Lisboa; Portugal; 2011; páginas 181 a 206.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 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 Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 809 a 831.
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ESCRITA PARAPSÍQUICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escrita parapsíquica é o ato e / ou efeito de a conscin, homem ou mulher, redigir, representar ou fixar graficamente ideias por meio de intercâmbio entre o escritor e as
consciexes, no processo de inspiração, transmissão e registro de constructos esclarecedores ou
consoladores, a serem publicados na dimensão física.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo escrita deriva do idioma Italiano, scripta, “palavra; frase; trechos
de frases escritos sobre alguma folha”, derivado do idioma Latim, scribere, “traçar caracteres;
fazer letras; escrever”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O voc bulo psíquico provém igualmente do
idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida; relativo aos seres vivos; relativo à alma”, de
psykhé, “alma, como princ pio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 1. Redação parapsíquica. 2. Escrita multidimensional.
Neologia. As 3 expressões compostas escrita parapsíquica, escrita parapsíquica primária e escrita parapsíquica avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Escrita literária. 2. Escrita acadêmica. 3. Escrita anímica.
Estrangeirismologia: o ghost writer cosmoético extrafísico; a criação do Verponarium
pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à grafocomunicação interdimensional.
Ortopensatologia. Eis ortopensata relativa ao tema: – “Assistencialidade. A melhor assistência, mais consistente, é a cognitiva, através dos grafopensenes, ou seja, da escrita”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da produtividade gráfica multidimensional; o holopensene pessoal da criatividade interassistencial; o holopensene pessoal da comunicação interdimensional; os grafopensenes interassistenciais; a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a ignorância quanto à influência extrafísica na escrita; as obras literárias escritas a partir do transe mediúdico; a identificação de omissões tarísticas em obras psicografadas;
o checkup da saúde consciencial a partir do exercício diário da escrita; a grafoconscienciometria;
o ambiente intrafísico adequado para a captação de ideias extrafísicas e conexão com a equipex;
a flexibilidade conscienciográfica; a gescon escrita a 4 mãos; a autoridade moral da conscin escritora parapsíquica; a vida intrafísica documentada; a grafoconsciencioterapia autocognitiva; o desenvolvimento de atributos mentaissomáticos a partir da escrita parapsíquica; o contrafluxo próprio da escrita parapsíquica tarística; as lacunas do saber conscienciológico preenchidas com auxílio da equipex; a diversificação das fontes de inspiração; o colóquio evolutivo grafado; o solilóquio evolutivo; a motivação de solucionar as problemáticas, os conflitos e as mazelas conscienciais a partir da tares grafada; as autorreflexões diárias; os debates conscienciológicos; o Círculo
Mentalsomático realizado no Tertuliarium; a recuperação de cons magnos a partir da escrita parapsíquica tarística; a escrita conscienciológica gerando crises de crescimento contínuas e neorrecins; o insight proexológico interassistencial; o compartilharmento das neoideias grafadas.
Parafatologia: a escrita parapsíquica; a escrita literária parapsíquica; a psicografia taconista; a transição da escrita mediúnica para a escrita parapsíquica tarística; o adágio parapsíquico
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compondo nova habilidade interassistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático
antes, durante e depois da escrita parapsíquica; a sinalética energética e parapsíquica do convite
diário à escrita feito pela equipex técnica; a descoberta científica registrada a partir da inspiração
extrafísica; a preparação holossomática antes da escrita parapsíquica tarística; o desenvolvimento
do parapsiquismo a partir da escrita tarística; o transe parapsíquico intelectual; o tempo de adaptação cerebral e paracerebral na alternância de amparador de função; os interlóquios extrafísicos;
o desenvolvimento do frontochacra e da clarividência favorecendo a captação das ideias; a inspiração extrafísica gesconológica; a captação de ideias extrafísicas para as pesquisas de outros
pesquisadores; a cápsula do tempo multiexistencial dos livros publicados a partir do intercâmbio
com os amparadores extrafísicos; a escrita parapsíquica pós-teática; o alinhamento da equipex ao
microuniverso consciencial no processo da comunicação; a teática cosmoética da conscin parapsíquica ampliando a captação de neoverpons; as achegas extrafísicas durante a revisão do texto;
a verbação da conscin parapsíquica chancelando a escrita verponológica; as experiências parapsíquicas a partir da tenepes; a lembrança de parafatos a partir das projeções lúcidas rememoradas;
a assunção cosmoética da conscin escritora parapsíquica perante a equipex e o público interassistencial; o extrapolacionismo gerado pela escrita parapsíquica cosmoética; a captação de ideias
a partir de telepatia e da paratelepatia; as contribuições inspiradoras dos amparadores extrafísicos;
o vislumbre do conscienciês; a recuperação de megacons; a escrita parapsíquica tarística atuante
na reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoprioridade–autorganização–produtividade gesconológica; o sinergismo escritor–amparador de função.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à escrita parapsíquica; os princípios cosmoéticos aplicados à paragrafia conscienciológica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos cons magnos; a teoria da megaverpon; a teoria da megagescon.
Tecnologia: a técnica da comunicação interconsciencial multidimensional; a técnica da
escrita diária de autopensatas; a técnica das perguntas diárias; as grafotécnicas; a técnica do
pouco a pouco cosmoético resultar no muito interassistencial; a técnica do mais do mesmo evolutivo; a técnica do consenso dos próprios atributos conscienciais; a técnica do aumento dos dicionários cerebrais; as técnicas para a recuperação de cons magnos; as paratécnicas ampliando
a capacidade cerebral e paracerebral; os aparelhos paratecnológicos para a intensificação conscienciográfica; a técnica avançada do paramicrochip.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico na produção da escrita parapsíquica tarística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos profícuos da escrita parapsíquica pelas interações cosmoéticas
multidimensionais; a maior conexão com a equipex na condição de efeito da escrita direta no
papel.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses pela captação de neoverpons; a fixação
das paraneossinapses a partir da verbação.
Ciclologia: o ciclo disponibilidade-intencionalidade-ortopensenidade-interassistencialidade-grafopensenidade; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio escrita parapsíquica–gescon teática; o binômio parapsiquismo-interassistência; o binômio inspiração-verbação; o binômio (interface) conscin receptora lúcida–consciex amparadora transmissora; o binômio verbalismo-grafismo.
Interaciologia: a interação projetabilidade lúcida–escrita parapsíquica; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais.
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Crescendologia: o crescendo voluntário-autor–docente-autor–tenepessista-autor–ofiexista-autor; o crescendo escrita parapsíquica consoladora–escrita parapsíquica esclarecedora;
o crescendo escrita literária–escrita conscienciológica; o crescendo escrita parapsíquica–pangrafia.
Trinomiologia: o trinômio Verponologia-Taristicologia-Descrenciologia; o trinômio tares-gescons-autorrevezamento.
Polinomiologia: o polinômio inspiração-ideias-neologismos-verpons; o polinômio pensamento-fala-escrita-ação.
Antagonismologia: o antagonismo lucidez / obnubilação; o antagonismo atores / autores.
Paradoxologia: o paradoxo de a escrita parapsíquica diária poder restringir a liberdade humana e, por outro lado, ampliar a liberdade consciencial interassistencial; o paradoxo
de a captação de neoideias promover retrocognições.
Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a proexocracia (Cognópolis);
a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço dedicada à escrita parapsíquica tarística.
Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia;
a proexofilia; a leiturofilia.
Fobiologia: a superação da hipengiofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do oráculo na escrita parapsíquica.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a parapsicoteca; a intelectoteca; a mentalsomaticoteca; a teaticoteca; a comunicoteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Interdimensionologia; a Inspiraciologia; a Parapercepciologia; a Grafoconsciencioterapeuticologia; a Conscienciografologia; a Mentalsomatologia; a Paratecnologia; a Holomnemônica; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Linguística; a Filologia; a Lexicografia; a Enciclografia; a Argumentologia;
a Fatuística; a Polimatia; a Grafopensenologia; a Gesconologia; a Heuristicologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin ambidestra; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex guia amaurótica.
Masculinologia: o autor; acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autora; acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira
evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens telepathicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: escrita parapsíquica primária = a resultante de psicografia e sessão mecânica do guia amaurótico gerando livro taconista; escrita parapsíquica avançada = a resultante
da fluidez diária na captação de verpons e inspiração de parapreceptor cosmoético, gerando livro
conscienciológico.
Culturologia: a cultura da parapolimatia; a cultura da gesconografia; a cultura da verbação; a cultura da paraperceptibilidade; a cultura da tares.
Taxologia. De acordo com a Parapedagogiologia, é possível classificar a escrita parapsíquica em 2 tipos:
1. Escrita parapsíquica tarística: o ato consciente de a conscin escritora se conectar
com a equipex, ou amparador de função, a fim de escrever obras libertárias, ou esclarecedoras.
2. Escrita parapsíquica taconista: o ato inconsciente de a conscin escritora dar passividade ao guia amaurótico ou consciex ex-escritora, a fim de escrever obras puramente literárias,
ou consoladoras.
Facilitadores. Eis, em ordem lógica, 8 condições facilitadoras da escrita parapsíquica tarística:
1. Autodisciplina. O horário fixo para a escrita parapsíquica estabelece compromisso
com a equipex e assistidos.
2. Campo. A limpeza energética do ambiente ou do escritório intensifica a formação de
campo específico durante a escrita parapsíquica.
3. Conexão. A conexão consciente com a equipex ou com o amparador de função da escrita parapsíquica favorece o sinergismo e a captação das ideias.
4. Continuísmo. O exercício ininterrupto da escrita parapsíquica favorece no desenvolvimento da comunicação interdimensional.
5. Fluidez. A caneta, ao invés do teclado do computador, oferece menor atrito e facilita
a captação das ideias e a escrita parapsíquica.
6. Acabativa. A desassim ao final da escrita parapsíquica encaminha as consciexes
assistidas e faz a limpeza energética de possíveis evocações.
7. Leitura. A rotina útil diária de leitura de textos ou obras avançadas, depois da escrita
parapsíquica promove o desenvolvimento mentalsomático e também auxilia na desassim.
8. Aplicação. A aplicação da neoideia e a publicação das mesmas, amplia a confiança
e o investimento da equipex com relação a conscin escritora parapsíquica.
Coadjutor. A atuação do amparador de função na escrita parapsíquica tarística pode se
dar, pelo menos de 3 modos, elencados em ordem lógica:
1. Indireto. Na organização das ideias do próprio escritor, resgatando as automemórias
e fazendo interconexões para favorecer a criação de neoideias.
2. Direto. Na transmissão direta de neoideias extrafísicas ou revisões a serem realizadas,
até certo ponto, ipsis litteris.
3. Intermediário. Nas achegas ou inspirações para pesquisar ou ler determinado livro
ou conversar com determinada pessoa.
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Mentalsoma. Pela Parapercepciologia, a escrita parapsíquica tarística publicada pode
favorecer no desenvolvimento mentalsomático e ser parapercebida, a partir de 5 parafatos,
relacionados na ordem alfabética:
1. Autodesassédio. A parapercepção de determinada ideia grafada promover o autodesassédio, afastando de modo imediato consciex assediadora.
2. Interassistência. A parapercepção da ampliação das demandas interassistenciais pela
evocação e recins dos leitores.
3. Ortopensenidade. A parapercepção da conexão diária mentalsoma-mentalsoma com
amparador de função promover a depuração pensênica de modo paulatino e cosmoético.
4. Sinalética. A parapercepção da sinalética energética parapsíquica, facilitada pelos
contatos constantes com amparadores de diversas linhas de atuação e pela presença das consciexes atraídas pelos temas sendo escritos.
5. Verbação. A parapercepção da pressão extrafísica provocada pela publicação e exposição da escrita parapsíquica tarística a partir de eventos científicos, aulas ou cursos, provocando a saída da zona de conforto do autor ou escritor, a partir da evidente necessidade de ampliação de desassédio, doação e autodefesas energéticas.
Parapreceptoria. A partir do exercício constante e responsável da escrita parapsíquica
tarística, surge, ao longo do tempo, a condição ideal da parapreceptoria evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escrita parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
04. Continuísmo conscienciográfico: Conscienciografologia; Homeostático.
05. Escrita conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Escritor conscienciólogo: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Flexibilidade autopensênica conscienciográfica: Conscienciografologia; Homeostático.
08. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
09. Parapsiquismo verbetográfico: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
11. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
12. Registro eterno: Experimentologia; Neutro.
13. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Telepatia permanente: Harmoniologia; Homeostático.
15. Xenopensene: Xenopensenologia; Neutro.

A ESCRITA PARAPSÍQUICA TARÍSTICA EXIGE AUTORGANIZAÇÃO E COMPROMISSO COM A EQUIPEX AMPARADORA. A CADA NEOIDEIA ÚTIL CAPTADA DO EXTRAFÍSICO, VALE O ESFORÇO DE NENHUM DIA SEM LINHA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desenvolve a escrita parapsíquica? Tarística
ou consoladora?
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ESCRITA PRECISA
(GRAFOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escrita precisa é a técnica de grafar a ideia concebida intelectualmente
de maneira mais fidedigna possível, transcrevendo-a com clareza, abrangência e profundidade
a partir da perscrutação do conteúdo e seleção criteriosa da forma, apropriadas à satisfatória supressão de omissões, ambiguidades e distorções.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo escrita procede do idioma Italiano, scrita, “palavra; frase; trechos
de frases escritos sobre alguma folha”, derivado do idioma Latim, scribere, “traçar caracteres; fazer letras; escrever”. Surgiu no Século XVIII. O voc bulo preciso provém do idioma Latim,
preaecisus, “cordato pela extremidade; encurtado; suprimido; conciso; abreviado; resumido”.
Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Escrita exata. 2. Transcrição acurada. 3. Tradução apurada. 4. Redação fidedigna. 5. Composição competente.
Neologia. As 3 expressões compostas escrita precisa, escrita precisa elementar e escrita
precisa avançada são neologismos técnicos da Grafopensenologia.
Antonimologia: 1. Escrita inexata. 2. Transcrição lacunada. 3. Tradução displicente.
4. Redação improcedente. 5. Composição ineficiente.
Estrangeirismologia: o strong profile intelectual.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à tares.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há palavras
enobrecedoras. Ideias truncadas desinformam. Ideias lapidadas elucidam.
Coloquiologia: a profilaxia da condição de não enxergar a extensão das ideias que tinha
nas mãos; a prevenção da situação de não dizer a que veio nos escritos pessoais; a persistência
em ir até o fim para esgotar as derivações da ideia-matriz; a firmeza em levar até as últimas consequências os esforços pesquisísticos; a disposição de redigir colocando os pingos nos is para minimizar más interpretações; a distinção de medir as palavras em nome do bom gosto e da boa
educação; a disponibilização de informes na medida certa para evitar o estupro evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da exatidão comunicativa; os neopensenes; a neopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade;
os genopensenes; a genopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a criação de holopensene atrator de achegas ideativas.
Fatologia: a escrita precisa; o compromisso de expandir, expressar e publicar os ortoconstructos erigidos com ou sem a parceria da parapreceptoria.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático enquanto sustentáculo da faina de qualificação redacional; o respeito ao amparo extrafísico funcional demonstrado
na valorização, ampliação, reprodução gráfica fiel e defesa dos ortoconstructos inspirados; a autoconsciência das inspirações extrafísicas surgirem para quem é capaz de expandi-las e compartilhá-las; a dedicação à escrita precisa atraindo a simpatia e confiança do amparo extrafísico e resultando no aumento de parainspirações; a autorresponsabilização pelas repercussões multiexistenciais dos escritos do presente nos leitores de hoje e de amanhã.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo teática-verbação fortalecendo argumentos; o sinergismo
simpatia–dicção correta–timbre de voz confortável favorecendo a interlocução esclarecedora;
o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial potencializando a tares.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o princípio do
posicionamento pessoal (PEP); o princípio da responsabilidade intransferível do autor sobre
a obra escrita; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio evolutivo da semperaprendência; o princípio da quantidade com qualidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o aperfeiçoamento
permanente da autexpressão tarística.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo os erros, enganos
e omissões perpetuados em publicações.
Tecnologia: a técnica da maternagem ideativa; a técnica do pronto registro das ideias;
a técnica da infopesquisa conscienciográfica; a técnica do sobrepairamento analítico; as grafotécnicas do detalhismo, exaustividade e circularidade; a grafotécnica da diversidade vocabular;
a técnica de atuar no teto da autocompetência.
Voluntariologia: os autores voluntários da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; os laboratórios de desassédio mentalsomático Holociclo,
Holoteca e Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos pesquisadores-autores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito alavanca evolutiva das reflexões autocríticas intelectuais; os efeitos
esclarecedores do texto bem elaborado; o efeito motivador à leitura do texto coeso, claro e limpo; o efeito obscurecedor da apreensão equivocada de texto confuso; o efeito da escrita tarística
impecável na força presencial do autor; os efeitos da heterocriticofilia intelectual no autodesassédio mentalsomático; os efeitos primorosos dos resultados nos limites do fôlego intelectual.
Neossinapsologia: as neossinapses formadas no empenho intelectual objetivando a satisfatória eficácia na comunicabilidade gráfica.
Ciclologia: o ciclo leitura-estudo-reflexão-escrita; o ciclo de revisões; o ciclo de debates; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a ideia; o vocábulo; a expressão; a frase; o parágrafo; o subtítulo;
o texto.
Binomiologia: o binômio automotivação assistencial–dedicação conformática; o binômio caneta-teclado; o binômio papel-tela; o binômio mensagem explícita–mensagem implícita;
o binômio linguagem coloquial–linguagem erudita; o binômio coerência cognitiva–coesão textual; o binômio flexibilidade intelectual–criatividade heurística.
Interaciologia: a interação paciência pesquisística–síntese verponológica; a interação
ponderação superficial–conclusão incompleta; a interação abortamento da pesquisa–encolhimento da ideia; a interação rendição ao açodamento–texto mutilado; a interação acabativa incorreta–esclarecimento perdido; a interação intempestividade-arrependimento; a interação autoindisciplina zero–autocorrupção zero.
Crescendologia: o crescendo na aprendizagem da escrita precisa.
Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio polimatia–poliglotismo–cérebro dicionarizado–bloqueio
zero; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o corte do polinômio antinformação-malinformação-seminformação-subinformação-desinformação; a minimização do polinômio
distorções perceptivas–distorções paraperceptivas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas; a precisão comunicativa com o polinômio encadeamento lógico–coesão ideativa–retidão
gramatical–rigor estilístico–fluência textual–posicionamento límpido.
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Antagonismologia: o antagonismo responsabilidade tarística / vaidade intelectual;
o antagonismo apreço pela excelência / perfeccionismo; o antagonismo labor conformático / preguiça mental; o antagonismo rigor técnico / ansiosismo; o antagonismo criticidade cosmoética
/ causticidade; o antagonismo cosmoética destrutiva / hipercriticidade assediadora; o antagonismo cosmovisão / precipitação.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reeducação consciencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a intelectofilia;
a parapsicofilia; a grafofilia.
Mitologia: o mito do dom da escrita; o mito da inspiração sem transpiração; o mito da
perfeição; o mito do intelectual solitário.
Holotecologia: a lexicoteca; a encicloteca; a biblioteca; a hemeroteca; a criticoteca;
a psicossomatoteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Redaciologia; a Comunicologia; a Argumentologia; a Autocriticologia; a Taristicologia; a Pedagogiologia; a Priorologia; a Intencionologia; a Gesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser interassistencial; a personalidade intelectual; o ser desperto; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o intermissivista; 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 intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o revisor; o vocabularista; o autor.
Femininologia: a agente retrocognitora; a intermissivista; 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 intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a revisora; a vocabularista; a autora.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escrita precisa elementar = a transcrição de sugestões para a solução de
problemas em relatório elucidativo; escrita precisa avançada = a transcrição das autoponderações
pesquisísticas fundamentadas em tratado didático sobre neoverpon tarística.
Culturologia: a cultura conscienciológica.
Origem. Nas pesquisas da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
3 origens das concepções ideativas, divididas didaticamente conforme a primazia da ocorrência:
1. Construção mental: a ideação construída a partir de ponderações continuadas sobre
cognições, fatos e parafatos.
2. Insight cerebral: a ideação alcançada a partir de súbita compreensão gerada pela junção inaudita de constructos.
3. Parainspiração: a ideação surgida a partir de captação de paraconstructo transmitido
por consciências extrafísicas.
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Desleixo. Concernente a Perdologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 2 modos de
desleixos em relação à comunicação das próprias concepções ideativas:
1. Conteúdo desperdiçado. A falta de investimentos para desenvolver as ideias e as potenciais derivações, gerando banalizações, imprecisões, inconsistências, irracionalidades, superficialismos, generalizações e desinformações.
2. Forma imprópria. A falta de investimentos para traduzir as ideias de maneira completa e elucidativa, gerando concisões lacunadas, sonegações, dubiedades, subentendidos, obscuridades, distorções e incompreensões.
Lacuna. A conscin incauta pode enganar-se quanto à clareza da própria redação, devido
ao preenchimento mental do não devidamente explicitado no texto, caindo na armadilha de manter lacunas explicativas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 2 tipos de lacuna:
1. Evidente. A quebra no encadeamento ideativo fica óbvia, podendo ser evidenciada
por revisores e corrigida antes da publicação.
2. Oculta. A omissão de informação não fica evidente devido ao texto estar compreensível, porém, o redigido sendo incompatível ou superficial se comparado ao pensado pelo redator.
Tal inadequação é de difícil detecção, pois dependeria de explanações orais do autor.
Esmero. A técnica da escrita precisa objetiva a aplicação de esforços para a lapidação
dos autoconstructos e o compartilhamento eficaz da autoprodutividade intelectual. Independente
da origem das concepções ideativas, assume-se a responsabilidade de honrá-las, explorando-as
sob a ótica da autobagagem experiencial multiexistencial singularíssima, buscando extrair o máximo de informações evolutivas para, então, propagá-las em composições inteligíveis e exatas.
Grafotécnica. Eis, por exemplo, em ordem funcional, 7 etapas técnicas de autocapacitação na tarefa de transpor corretamente os constructos em vocábulos, passíveis de promoverem
avanços gradativos na autoqualificação tarística:
1. Registro. Anotar a ideia em local confiável, enquanto ainda está quente, ou seja,
o mais próximo do surgimento, imprimindo o maior detalhismo possível no tempo disponível.
É frustrante lembrar de ter tido algum lampejo intelectivo e não conseguir recuperar o teor do
mesmo, seja pela ausência ou perda do registro, ou devido aos vocábulos mal empregados não
auxiliarem na rememoração.
2. Expansão. Realizar exaustivas associações ideativas nas abordagens analíticas ao tema. Leituras, infopesquisas e selfbrainstormings fertilizam o terreno mental para poder brotar
perspectivas inéditas e achegas amparadoras.
3. Redação. Redigir os constructos nos mínimos detalhes, optando por explicitá-los ao
máximo, sem preocupar-se em ser excessivo no primeiro momento. Na próxima etapa, o aprimoramento das sínteses possibilitará a identificação e eliminação de excrescências no texto. É preferível o excesso de informações em prol da apreensão acertada, evitando dar margem a enganos.
4. Apuro. Trabalhar o texto com calma, selecionando vocábulos, estruturas redacionais
e estilos apropriados à exposição dos argumentos. O compromisso assistencial de aproveitamento
máximo da oportunidade tarística conduz à exercitação e a incorporação das grafotécnicas aos
hábitos cotidianos.
5. Sobrepairamento. Ler o texto buscando colocar-se no lugar do leitor, atendo-se somente às palavras escritas, e não às complementações surgidas apenas na própria cabeça, para
checar se a redação consegue traduzir o pensamento pretendido. O tempo dispendido na aplicação de grafotécnicas significa tempo poupado de possíveis recomposições de danos causados por
malentendidos.
6. Tirateima. Solicitar a outrem a leitura de partes do texto consideradas essenciais
e a exposição oral das ideias apreendidas. Os feedbacks críticos sinalizam os pontos obscuros das
argumentações grafadas.
7. Revisão. Encaminhar a obra para a revisão técnica e aguardar as interlocuções críticas. Boas revisões induzem o autor a aclarar pensamentos no intelecto e no texto.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escrita precisa, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Coesão textual: Grafopensenologia; Homeostático.
03. Elipse informativa: Comunicologia; Neutro.
04. Estilo exaustivo: Estilologia; Neutro.
05. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
06. Heterocriticofilia intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Infopesquisa conscienciográfica: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
10. Maternagem ideativa: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
12. Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro.
13. Revisão conscienciológica: Conscienciografologia; Neutro.
14. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Teto da autocompetência: Autevoluciologia; Neutro.

QUEM ALMEJA PRESTAR AJUDA EFETIVA AOS OUTROS,
DEDICA-SE AO APRIMORAMENTO DA COMUNICABILIDADE
PARA TRADUZIR AS TEÁTICAS EVOLUTIVAS APRENDIDAS
DE MODO APROFUNDADO, FIDEDIGNO E ELUCIDATIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, disponibiliza tempo em prol da escrita precisa?
Quais os resultados tarísticos alcançados?
A. L.
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ESCRITA RECICLOGÊNICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escrita reciclogênica é o estilo técnico e mentalsomático de registro gráfico, capaz de direcionar tanto a conscin autora quanto a leitora, homem ou mulher, ao estado de
introspecção e autorreflexão favorecedores de autodiagnósticos quanto às irracionalidades pessoais, desencadeando reciclagens intraconscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escrita procede do idioma Italiano, scripta, “palavra; frase; trechos
de frases escritos sobre alguma folha”, derivado do idioma Latim, scribere, “traçar caracteres; fazer letras; escrever”. Surgiu no Século XVIII. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do
idioma Latim, cyclus, “per odo de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “c rculo; roda; esfera”.
Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição genia vem do idioma Grego, génos, “raça;
tronco; família; origem; descend ncia”.
Sinonimologia: 1. Redação reciclogênica. 2. Argumentação redacional reciclogênica.
3. Texto reciclogênico. 4. Escrita recicladora.
Neologia. As 3 expressões compostas escrita reciclogênica, escrita autorreciclogênica
e escrita heterorreciclogênica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Escrita antirreciclogênica. 2. Escrita taconística. 3. Escrita consoladora. 4. Escrita arrefecedora. 5. Escrita melífica. 6. Escrita eufemística.
Estrangeirismologia: o livro reciclogênico compondo o Recexarium; a clarification
task realizada mediante a escrita; o upgrade sináptico do leitor pela grafotares; a escrita reciclogênica estimulando neoperformances do autor e do leitor.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Redaciologia Reciclogênica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Escrevamos
pela reciclogenia. Escrita reciclogênica liberta. Escrita reciclogênica: grafointerassistencialidade.
Coloquiologia: o texto do tipo soco na cara e fratura exposta; o ato de escrever sem
colocar panos quentes; o ato de escrever sem fazer rodeios; a escrita oposta ao estilo água com
açúcar; o fato de a escrita reciclogênica não diminuir a responsabilidade do leitor de botar a mão
na massa em prol das reciclagens pessoais.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Escreve-se por dois motivos principais:
por um motivo particular (organizar os próprios pensamentos) e um político (informar os outros)
(Vilém Flusser, 1920–1991).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclogenia conscienciográfica; o holopensene
pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal conscienciométrico; o holopensene pessoal consciencioterápico; os grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade.
Fatologia: a escrita reciclogênica; a escrita consciencioterápica; o texto favorecendo catarses no leitor; a obra escrita enquanto motor para a virada evolutiva do leitor; o livro detonador
de autorreciclagens; a obra escrita enquanto fator desencadeante da recin; a escrita conscienciométrica; os testes conscienciométricos; os questionamentos geradores de reflexão; a análise do
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temperamento; a capacidade de dosificação da carga impactoterápica textual; a neuroestética reciclogênica; o confor redacional ocasionando renovações conscienciais; a estilística e a conteudística textual geradoras de reciclagens intraconscienciais no leitor; as frases impactoterápicas; a recin; a recéxis; a invéxis; o livro como interface assistencial; as descrições técnicas de vivências
pessoais potencializando reciclagens no leitor; a reciclogenia do autor favorecendo recins no leitor; o autexemplo redigido favorecendo recins no público-alvo; a escrita geradora de leitores
e leitoras neofílicos; as crises de crescimento heteroinduzidas pelo escritor, gerando reciclagens
no leitor; a ampliação da racionalidade do leitor pelo texto tarístico; o livro agindo ao modo de
ferramenta interassistencial; o fato de o autor conscienciólogo realizar assistência e desassédio na
própria casa do leitor, de maneira indireta, mediante a entrada consentida do livro pessoal
publicado; o texto reciclogênico na condição de extensão da amparabilidade do escritor; o fato de
a interassistencialidade inerente à escrita reciclogênica favorecer a recomposição do autor com os
credores do passado; a escrita tarística transformando o autor em abridor de caminhos; a escrita
conscienciológica transformando o autor em atrator ressomático; a liderança intelectual interassistencial; a prática da redação recinológica amplificando a interassistencialidade cotidiana do autor;
o hábito da escrita ampliando a reciclogenia do autor; a cápsula do tempo autorreciclogênica;
a escrita da autobiografia autoconsciencioterápica; a escrita reciclogênica enquanto materialização e resultado prático permanente da Ciência Conscienciologia; o fato de o texto reciclogênico
ser resultado ou produto final das pesquisas conscienciológicas; as revistas científicas da Conscienciologia; o livro Conscienciograma; o Miniconscienciograma das Patologias Humanas.
Parafatologia: a energia contagiante das autorreflexões e autovivências do escritor
transbordando das páginas do livro; a escrita reciclogênica desencadeando autoconscientização
multidimensional (AM); as inspirações do amparador extrafísico de função para a escrita reciclogênica; o Curso Intermissivo (CI) na condição de qualificador da escrita; o estudo de temas avançados na intermissão favorecendo a escrita tarística; o livro conscienciológico pessoal na condição de cápsula do tempo, favorecendo a reciclogenia do próprio autor em vida futura; a evocação temática favorecendo a assistência às consciexes; a escrita levando a evocações extrafísicas
e ao dessassédio interconsciencial; o desassédio mentalsomático mediante a escrita; a função da
escrita na reurbex; o abertismo consciencial do leitor para a renovação íntima a partir da leitura de
textos reciclogênicos, favorecendo a assistência dos amparadores extrafísicos; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a formação de
equipex em função da assistência prestada aos leitores da obra escrita conscienciológica; a colheita intermissiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escrita-reciclogenia; o sinergismo livro conscienciológico–recin; o sinergismo confor da obra escrita–reciclogenia; o sinergismo grafofilia interassistencial–reciclogenia; o sinergismo reciclogenia do autor–habilidade redacional.
Principiologia: os princípios cosmoéticos direcionando a grafocomunicabilidade interassistencial; o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado
à escrita; o princípio da não remuneração inerente à grafotares.
Codigologia: a redação e consulta periódica do próprio código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código pessoal de Cosmoética do autor favorecendo a escrita de textos reciclogênicos.
Teoriologia: a teoria e prática da interassistência autoral; a teoria do curso grupocármico; a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teoria do Curso Intermissivo; a teoria da
reurbex.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica do Enumerograma; a técnica da Enumerologia; a técnica da Questionologia; a técnica da Tabelologia;
as técnicas para escrita de testes conscienciométricos.
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecendo a autexperimentação
e a vivência para a escrita reciclogênica; o voluntariado na escrita conscienciológica; a escrita
voluntária e não remunerada; o voluntariado na UNIESCON.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciografologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da escrita conscienciológica na potencialização das autorreflexões
do leitor; a reciclogenia enquanto efeito evolutivo da obra escrita para o leitor; os diagnósticos
autoconscienciométricos enquanto efeito da escrita reciclogênica; os efeitos autoconsciencioterápicos da escrita tarística; a parapedagogia reciclogênica enquanto efeito teático da escrita
conscienciológica; os efeitos da escrita conscienciológica na autorganização emocional e mental; os efeitos homeostáticos das palavras escritas.
Neossinapsologia: as neossinapses do Curso Intermissivo qualificando a escrita reciclogênica; as neossinapses decorrentes da reciclogenia gerada pela leitura conscienciológica.
Ciclologia: o ciclo reciclogenia do autor–escrita reciclogênica–reciclogenia do leitor;
o ciclo leitura–autorreflexão–autorreciclagem do leitor; o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação favorecido pela leitura do livro conscienciológico; o ciclo
escritor conscienciólogo hoje–amparador de função amanhã.
Enumerologia: a escrita antiautomarasmo; a escrita antimesméxis; a escrita antieufemística; a escrita antiemociogênica; a escrita antimanipulativa; a escrita antidogmática; a escrita
antidoutrinadora.
Binomiologia: o binômio escrita reciclogênica–impactoterapia; o binômio escrita reciclogênica–autoconhecimento; o binômio redação reciclogênica–catarse evolutiva; o binômio escrita reflexiva–escrita reciclogênica; o binômio autoconscienciometria-autoconsciencioterapia
aplicado à escrita; o binômio Conscienciologia–escrita reciclogênica.
Interaciologia: a interação grafofilia-reciclogenia; a interação habilidade redacional–
–escrita tarística; a interação escrita-parapsiquismo potencializando a reciclogenia; a interação
leitor-assistido–escritor-assistente.
Crescendologia: o crescendo leitura conscienciológica–autorreflexões–reciclogenia;
o crescendo escrita emociogênica–escrita reciclogênica; o crescendo escrita conscienciológica–
reciclogenia–evolução consciencial.
Trinomiologia: o trinômio escrita conscienciológica–público-leitor conscienciológico–
colheita intermissiva; o trinômio escritor conscienciólogo–escrita reciclogênica–leitor conscienciólogo; o trinômio estilística-confor-neuroestética na escrita reciclogênica; o trinômio megapensene trivocabular–frase síntese–frase enfática; o trinômio profundidade–amplitude–objetividade argumentativa propiciando o impacto reciclogênico no leitor; o trinômio escrita reciclogênica–projeção lúcida–autoconscientização multidimensional; o trinômio escrita conscienciológica–motivação do leitor para o EV–domínio energético; o trinômio Ciência-pesquisa-escrita.
Polinomiologia: o polinômio escrita reciclogênica–abertura multidimensional do leitor–fenômenos parapsíquicos–autoconscientização multidimensional (AM); o polinômio autopesquisa–escrita reciclogênica–Parapedagogia–reciclogenia; o polinômio redacional palavra-frase-parágrafo-capítulo-livro em prol da interassistencialidade; o polinômio autopercepção-autocognição-autolucidez-autodiscernimento-autorreciclagens-autevolução como decorrência da escrita
reciclogênica; o polinômio leitura–autorreflexão–crise de crescimento–reciclogenia.
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Antagonismologia: o antagonismo mesméxis / reciclagem; o antagonismo escrita eufemística / escrita reciclogênica; o antagonismo Marasmologia / Recinologia; o antagonismo emoção / razão; o antagonismo escrita emociogênica / escrita reciclogênica; o antagonismo teorização / redação reciclogênica; o antagonismo paciente / evoluciente.
Paradoxologia: o paradoxo de a escrita conscienciológica assistir e propiciar as recins,
primeiramente, do próprio escritor.
Politicologia: a política do autorado conscienciológico permitindo maior liberdade impactoterápica ao escritor; a política de cessão dos direitos autorais; a gesconocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a reciclocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à redação conscienciológica; a lei do maior
esforço intelectual; as leis da interassistencialidade; as leis da autevolutividade.
Filiologia: a recexofilia; a neofilia; a mentalsomaticofilia; a grafofilia recinológica; a interassistenciofilia; a conteudofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; o medo da mudança; o medo das crises de crescimento.
Sindromologia: a síndrome do comodismo; a síndrome da mediocrização consciencial;
a síndrome da vontade débil.
Maniologia: a profilaxia da gurumania.
Mitologia: o mito da renovação íntima sem esforço pessoal; o mito religioso da mudança íntima súbita propiciada por fator extrafísico.
Holotecologia: a mentalsomacoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a recexoteca; a cognoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Conscienciografologia; a Gesconologia;
a Pensenologia; a Comunicologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Parapedagogia; a Recexologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autora consciencióloga; a conscin escritora tarística; a consciência atratora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atrator ressomático;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atratora ressomática;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens recyclator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: escrita autorreciclogênica = a favorecedora de reciclagens intraconscienciais no próprio autor; escrita heterorreciclogênica = a otimizadora de reciclagens intraconscienciais nos leitores.
Culturologia: a cultura da grafofilia interassistencial; a cultura da Autorrecexologia.
Tabelologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, a escrita reciclogênica pode ser analisada a partir de 30 variáveis, enumeradas a seguir na ordem alfabética, em confronto com as características da escrita antirreciclogênica, visando auxiliar o leitor-escritor ou a leitora-escritora na
autavaliação da qualidade da própria redação:
Tabela – Confronto Escrita Reciclogênica / Escrita Antirreciclogênica
Nos

Escrita Reciclogênica

Escrita Antirreciclogênica

01.

Amparofílica

Assediofílica

02.

Autabsolutista

Autocorruptora

03.

Autevolutiva

Autestagnadora

04.

Autocrítica

Acrítica

05.

Autonomista

Gurulátrica

06.

Autorreflexiva

Apassivadora

07.

Conscienciológica

Intrafisicalista

08.

Conteudística

Mercantilista

09.

Cosmoética

Anticosmoética

10.

Desassediadora

Autassediadora

11.

Descrenciológica

Dogmática

12.

Elucidativa

Obnubiladora

13.

Fatuística

Mítica

14.

Iconoclasta

Cabotina

15.

Iluminadora

Obscurantista

16.

Impactoterápica

Eufemística

17.

Informadora

Doutrinadora

18.

Interassistencial

Antiassistencial

19.

Introspectiva

Distrativa

20.

Libertária

Apologética

21.

Mentalsomática

Emociogênica

22.

Neofílica

Neofóbica

23.

Objetiva

Prolixa

24.

Parafatuística

Mística
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Escrita Reciclogênica

Escrita Antirreciclogênica

25.

Proativa

Comodista

26.

Realista otimista

Realista pessimista

27.

Recinológica

Mesmexológica

28.

Tarística

Taconística

29.

Terapêutica

Paliativa

30.

Universalista

Sectária
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escrita reciclogênica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
03. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
04. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
08. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
09. Escrita conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Escritor conscienciólogo: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Gescon: Proexologia; Homeostático.
12. Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
13. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
14. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.

A ESCRITA RECICLOGÊNICA TRANSFORMA O AUTOR
CONSCIENCIÓLOGO EM LÍDER INTELECTUAL INTERASSISTENCIAL, CONDUZINDO OS LEITORES, DENTRO DA COSMOETICOLOGIA, RUMO A RECINS E À AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, alguma vez ponderou estudar o confor aplicado
nos próprios textos? A estilística e a conteudística utilizadas por você são do tipo reciclogênicas
ou antirreciclogênicas? Já sabe aplicar o trafor da escrita em prol do público-leitor, auxiliando-os
para a reciclogenia e o enfrentamento das irracionalidades conscienciais pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Flusser, Vilém; A Escrita: Há Futuro para a Escrita? (Does Wrinting have a Future?); revisor Gustavo
Bernardo; trad. Murilo Jardelino da Costa; 252 p.; 21 caps.; 1 website; 21 x 14 cm; br.; Annablume; São Paulo, SP; 2010;
página 104.
2. Machado, Cesar Iria; Liderança Intelectual Interassistencial; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano
5; N. 5; 1 E-mail; 3 enus.; 1 microbiografia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia
(UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 26 a 28.
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3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 8 a 251.
4. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 571 a 676.
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ESCRITOR CONSCIENCIÓLOGO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O escritor conscienciólogo é a conscin, homem ou mulher, cosmoética, cientista da consciência, dotada de habilidades redacionais para a autoria de livros, voltando os próprios escritos à interassistencialidade e à evolução pessoal e grupal, mediante a tarefa do esclarecimento, tendo por base o paradigma consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra escritor deriva do idioma Latim, scriptor, “aquele que escreve;
autor de obras escritas”. Apareceu no Século XV. O voc bulo consciência procede também do
idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no
Século XIII. O elemento de composição logo provém do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição; definição; palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor dado a alguma coisa; explicação; a razão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, é especialista em”.
Sinonimologia: 1. Autor conscienciólogo. 2. Escritor da Conscienciologia. 3. Autor da
Conscienciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 51 cognatos derivados do vocábulo escritor: escrevedor; escrevedora; escrevedura; escrevente; escrever; escrevinhação; escrevinhadeiro; escrevinhador; escrevinhadora; escrevinhar; escriba; escrínio; Escriptologia; escriptológico; escrita; escrito; escritora; escritório; escritura; escrituração; escriturada; escriturado; escritural;
escriturar; escriturária; escriturário; escrivania; escrivaninha; escrivão; escrivinhada; escrivinhado; escrivinhadura; escrivinhar; inscrever; inscrição; inscrita; inscritível; inscrito; prescrever; prescribente; prescrição; prescrita; prescritiva; prescritível; prescritivo; prescrito; reescrever; reescrevida; reescrevido; reescrita; reescrito.
Neologia. As 4 expressões compostas escritor conscienciólogo, escritor conscienciólogo
principiante, escritor conscienciólogo intermediário e escritor conscienciólogo veterano são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Escritor não conscienciólogo. 2. Escritor materialista. 3. Escritor
eletronótico. 4. Literato. 5. Autor de autajuda. 6. Autor de livros religiosos.
Estrangeirismologia: o upgrade autoral decorrente do Curso Intermissivo (CI); o nec
plus ultra da Autoradologia; a conscin escritora avis rara; a clarification task realizada mediante
a escrita; o Mentalsomarium; o escritório pessoal transformado em Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autexpressão gráfica interassistencial, cosmoética e evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorado
propicia evolução. Escrevamos pela interassistência.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Quando os escritores morrem, eles se
transformam nos seus livros. O que, pensando bem, não deixa de ser uma forma interessante de
reencarnação (Jorge Luis Borges, 1899–1986).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita conscienciológica; o holopensene pessoal da grafofilia interassistencial; o holopensene da escrita cosmoética e evolutiva; o materpensene
autoral; a autografopensenidade tarística auxiliando o holopensene da reurbex; os grafopensenes;
a grafopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropense-

10056

Enciclopédia da Conscienciologia

nes; a lateropensenidade; a rotina autoral propiciando a fixação do holopensene de escrita no
local.
Fatologia: a vocação do escritor para a interassistencialidade; a condição de minipeça
interassistencial do autor de livros; a função de promotor da tarefa do esclarecimento do escritor
conscienciólogo; o favorecimento da reciclogenia pelo autor conscienciólogo; a condição de reeducador consciencial do autor de livros da Conscienciologia; a recomposição grupocármica; a assistência direta e indireta mediante o livro conscienciológico; a condição de agente retrocognitor
do autor conscienciólogo; o perfil mentalsomático do escritor conscienciólogo; o megatrafor na
escrita; a escala dos autores mentaissomáticos; o livro conscienciológico; a megagescon intelectual; a obra-prima pessoal escrita; o ato de o escritor transformar-se em cientista da consciência;
a produtividade pessoal de neoverpons; a coautoria de livro conscienciológico; a dupla evolutiva
(DE) composta por escritores conscienciólogos; a priorização da gescon em detrimento da gestação humana; as proéxis intelectuais; a proéxis na função de escritor conscienciólogo; a condição
de intermissivista escritor conscienciólogo; a inteligência evolutiva (IE); o ato de escrever sobre
a Conscienciologia atraindo a assistência de evoluciólogos; o continuísmo consciencial; a possibilidade de o escritor conscienciólogo tornar-se futuro leitor da própria obra, na próxima vida humana; a autorganização pessoal; a ampliação da produtividade pela rotina pessoal para a escrita;
as escolhas temáticas do escritor conscienciólogo, dentro do universo de pesquisa da consciência;
o planejamento técnico da obra escrita; o público-leitor conscienciológico; a doação voluntária de
recursos financeiros à EDITARES visando à publicação de livro conscienciológico pessoal;
a cessão dos direitos autorais do próprio livro à EDITARES favorecendo a publicação de neoescritores conscienciólogos voluntários; a biblioteca pessoal com os livros conscienciológicos
publicados por si mesmo; o autorado conscienciológico; o autorado holocármico; a primazia da
interassistência perante a remunerabilidade; a primazia da tares perante a comercialidade; a assistência sem retorno ou sem pedir nada em troca; a liberdade do cifrão ampliando a liberdade de expressão; a construção da Enciclopédia da Conscienciologia; o Curso Formação de Autores;
o Dia do Escritor (25 de Julho); a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia
(UNIESCON).
Parafatologia: a predisposição para a inspiração do amparador extrafísico de função;
a psicosfera hígida facilitando a atuação do amparador extrafísico; a assepsia energética do escritório pessoal; a evocação temática favorecendo a assistência às consciexes; o desassédio extrafísico gerado pela escrita do livro conscienciológico; a função de epicentro de interassistência multidimensional do escritor conscienciólogo; a captação extrafísica de ideias originais ou neoverpons;
a raiz multiexistencial pessoal na escrita; a personalidade consecutiva autoral; o Curso Intermissivo recente qualificando o escritor; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência
do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquismo aplicado à escrita; a pangrafia; a formação de equipex em função da assistência prestada aos leitores da obra escrita conscienciológica; a colheita intermissiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escritor conscienciólogo–tarefa do esclarecimento; o sinergismo grafofilia-interassistencialidade; o sinergismo autor conscienciólogo–Cosmoética; o sinergismo interassistencialidade-mentalsomaticidade; o sinergismo autorado conscienciológico–
–evolução consciencial; o sinergismo escritor conscienciólogo–amparador de função; o sinergismo Ciência-autopesquisa.
Principiologia: os princípios cosmoéticos norteando a grafocomunicabilidade interassistencial; o princípio da assistência sem retorno; o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do megafoco conscienciográfico; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do autorado voluntário.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos escritos pessoais.
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Teoriologia: a teoria do autorrevezamento multiexistencial; a teoria do curso grupocármico; a teoria da colheita intermissiva; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da reurbex;
a teoria do histórico holobiográfico; a teoria da verpon.
Tecnologia: as técnicas redacionais da Conscienciologia; a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer; a técnica da tares escrita; as técnicas de autorganização para a rotina
autoral; as técnicas energéticas potencializando o trabalho do escritor; a técnica científica de escrever; a técnica das prioridades evolutivas pessoais.
Voluntariologia: a condição avançada e não remunerada de voluntariado do escritor
conscienciólogo; o voluntariado na UNIESCON.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Grafopensenologia; o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da homeostase holossomática na produtividade do escritor conscienciólogo; os efeitos da interação entre os escritores conscienciólogos na descoberta de neoverpons; os efeitos do duplismo evolutivo na produção de livros conscienciológicos; os efeitos reciclogênicos no leitor, ocasionados pelo autor de livros da Conscienciologia; os efeitos sadios da
tecnologia na ampliação da produtividade do escritor no século XXI; os efeitos sadios da atividade física regular na parafisiologia do mentalsoma.
Neossinapsologia: as neoparassinapses adquiridas no Curso Intermissivo predispondo
o autor de livros à escrita interassistencial e cosmoética; as neossinapses necessárias para a otimização do uso tecnológico pelo escritor.
Ciclologia: o ciclo escritor conscienciólogo hoje–amparador de função amanhã; o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo estudante-professor-escritor.
Enumerologia: o escritor antiemocional; o escritor cosmoético; o escritor interassistencial; o escritor parapsíquico; o escritor reciclogênico; o escritor tarístico; o escritor libertário.
Binomiologia: o binômio escritor-Conscienciologia; o binômio megatrafor na escrita–
–materpensene autoral; o binômio autorado-proéxis; o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio dupla evolutiva–gescon; o binômio escritor conscienciólogo–Antiautomarasmologia; o binômio escritor conscienciólogo–Evoluciologia.
Interaciologia: a interação escritor conscienciólogo–amparador de função; a interação
escritor conscienciólogo–Holoteca; a interação escritor moderno–tecnologia; a interação autor-leitor; a interação escritor conscienciólogo–autorando; a interação intelectual entre os escritores conscienciólogos parceiros de dupla evolutiva, levando a gescons; a interação profícua entre os colegas de autorado da UNIESCON.
Crescendologia: o crescendo escritor convencional–escritor conscienciólogo; o crescendo autoral gescon-megagescon; o crescendo autorganização–rotina na escrita–holopensene
autoral fixado; o crescendo hábito de escrever–qualificação autoral; o crescendo holobiográfico
da multiexperiência autoral; o crescendo artigo-livro-tratado.
Trinomiologia: o trinômio vivência-autopesquisa-conteúdo; o trinômio descrença-experimentação-vivenciografia; o trinômio escritor conscienciólogo–livro conscienciológico–público-leitor da Conscienciologia; o trinômio escritor-caneta-papel; o trinômio prioridade-Cosmoética-interassistencialidade aplicado à produção de livros; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio escritor conscienciólogo–desassédio mentalsomático–desperticidade.
Polinomiologia: o polinômio escritor conscienciólogo–livro tarístico–autoproéxis–maxiproéxis; o polinômio Curso Intermissivo–grafoproéxis–escritor conscienciólogo–ampliação do
acerto; o polinômio leitor–autopesquisador–escritor–mentalsomaticidade–evolução conscien-
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cial; o polinômio escritor conscienciólogo–livro–cápsula do tempo–autorrevezamento consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo psicossomaticidade / mentalsomaticidade; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo credulidade / cientificidade; o antagonismo passividade
/ proatividade; o antagonismo prolixidade / objetividade; o antagonismo autodesorganização
/ autorganização; o antagonismo egocentrismo / interassistencialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de o escritor tornar-se leitor da própria obra em vida humana futura, assistindo a si mesmo; o paradoxo de o escritor conscienciólogo poder ser o maior
assistido com os próprios livros publicados.
Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a política de cessão dos direitos
autorais; a gesconocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; as leis da interassistencialidade; as leis
da proéxis.
Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a bibliofilia; a mentalsomatofilia;
a interassistenciofilia; a proexofilia.
Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da despriorização; a síndrome da mediocrização; a síndrome do comodismo; a síndrome da subestimação; a síndrome do primeiro
livro; a síndrome do segundo livro.
Maniologia: a megalomania; a mania de autopromoção; a mania de perfeição.
Mitologia: o mito de a condição de escritor ser para poucos; o mito de todo escritor ser
egocêntrico; o mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a conscienciografoteca; a comunicoteca; a grafopensenoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autoradologia;
a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Comunicologia; a Gesconologia; a Redaciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autora de livros conscienciológicos; a consciência gráfica;
a conscin lúcida; a conscin intermissivista; a conscin parapsíquica; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin lexicógrafa.
Masculinologia: o escritor conscienciólogo; o acoplamentista; o agente esclarecedor;
o agente retrocognitor; o agitador de ideias; o formador de opinião; 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 coautor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a escritora consciencióloga; a acoplamentista; a agente esclarecedora;
a agente retrocognitora; a agitadora de ideias; a formadora de opinião; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a coautora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens
interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escritor conscienciólogo principiante = o(a) autor(a) do primeiro livro de
Conscienciologia; escritor conscienciólogo intermediário = o(a) autor(a) de vários livros de Conscienciologia; escritor conscienciólogo veterano = o(a) autor(a) de tratado de Conscienciologia.
Culturologia: a cultura do autorado conscienciológico; a cultura do autorado interassistencial; a cultura da conscienciografia; a cultura da tares escrita; a cultura da Conscienciologia; a Paraculturologia do autorrevezamento multiexistencial.
Variáveis. Ser escritor em Conscienciologia não é meramente trabalhar na condição de
redator de textos. Tal atuação exige pensar, por exemplo, nas 20 variáveis enumeradas a seguir,
na ordem alfabética:
01. Amparador: o sinergismo da conscin com a equipex interessada na assistência interconsciencial.
02. Bioenergias: as interações energéticas ambientais e interconscienciais.
03. Ciência: a condição pessoal de cientista da consciência.
04. Colheita: o retorno ao estado de consciex e à colheita intermissiva.
05. Compléxis: a importância do livro para o completismo existencial pessoal.
06. Cosmoética: a ortopensenidade manifesta mediante a escrita e o exemplarismo pessoal no dia a dia.
07. Evolução: a finalidade evolutiva da posição pessoal de autor.
08. Holobiografia: a grafofilia originada pelo histórico pessoal holobiográfico no ofício
da escrita.
09. Interassistência: o objetivo interassistencial e tarístico da função de autor.
10. Intermissão: o preparo intermissivo para a condição de escritor conscienciólogo.
11. Liderança: o papel pessoal de líder intelectual interassistencial.
12. Mentalsoma: a escrita prioritária antiemocional, racional e mentalsomática.
13. Multidimensionalidade: as evocações extrafísicas e o desassédio interconsciencial.
14. Multiexistencialidade: a linha evolutiva pessoal relacionada à escrita e ao autorrevezamento multiexistencial.
15. Objetividade: a relevância da objetividade para as abordagens racionais da Conscienciologia.
16. Parapsiquismo: o desenvolvimento do parapsiquismo disciplinado e o papel desse
atributo na rotina autoral.
17. Proéxis: a publicação de livros podendo ser cláusula pétrea proexológica.
18. Recomposição: o livro tal qual agente para recomposição grupocármica.
19. Retrossenha: a escrita, o livro e o papel de escritor agindo ao modo de retrossenhas
para esta e as próximas vidas humanas.
20. Reurbanização: a função de agente promotor de reurbanizações intra e extrafísicas
do escritor conscienciólogo, em decorrência dos livros pessoais publicados.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o escritor conscienciólogo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
Atendimento conscienciográfico: Conscienciografologia; Neutro.
Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
Consciência gráfica: Comunicologia; Homeostático.
Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
Conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
Gescon: Proexologia; Homeostático.
Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
Política do autorado conscienciológico: Mentalsomatologia; Neutro.
Taquirritmia megagescônica: Megagesconologia; Neutro.
Taxologia das megagestações: Autoproexologia; Homeostático.

O ESCRITOR CONSCIENCIÓLOGO É SER MENTALSOMÁTICO, AGENTE COSMOÉTICO DA TAREFA DO ESCLARECIMENTO, LÍDER INTELECTUAL INTERASSISTENCIAL, BUSCANDO VERDADES RELATIVAS DE PONTA LIBERTÁRIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em sair da condição de apenas consumidor da Conscienciologia e tornar-se também escritor conscienciólogo? As vantagens para
a evolução pessoal e grupal, advindas da publicação de livros conscienciológicos, são claras para
você?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et. al; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia;
1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2014; páginas 22 a 26.
2. Machado, Cesar; A Escrita e seus Benefícios; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 6; N. 6; Ed. Especial; 1 E-mail; 6 enus.; 1 microbiografia; 1 sigla; 2 refs.; União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 15 a 18.
3. Machado, Cesar I.; Liderança Intelectual Interassistencial (Parailuminismologia); Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 1 E-mail; 3 enus.; 1 microbiografia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional dos Escritores da
Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 26 a 28.

C. I. M.
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ESCRITÓRIO ITINERANTE
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O escritório itinerante é o lugar de produção intelectual, fora da base intrafísica pessoal, de plena produtividade, independentemente do contexto, condições circundantes
e localização geográfica onde se encontra a conscin, homem ou mulher, motivada às realizações
mentaissomáticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo escritório vem do idioma Latim, scriptorium, “local onde se escreve; gabinete de estudo”. Surgiu no Século XV. O termo itinerante deriva também do idioma
Latim, itinerans, particípio do presente de itinerare, “viajar”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Recinto produtivo itinerante. 2. Escritório viageiro. 3. Escritório
transitório.
Antonimologia: 1. Escritório fixo. 2. Escritório doméstico.
Estrangeirismologia: os insights recorrentes durante a escrita itinerante; o out of office
work; a conscin assistente online; a produção intelectual partout.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à produtividade gesconológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita; os ortopensenes favorecendo a conexão
com os amparadores técnicos da grafopensenidade; o holopensene pessoal da autorganização;
o holopensene pessoal da interassistencialidade gerando o autocompromisso do assistente quanto
à produção intelectual tarística; o holopensene da persistência pesquisística favorecendo o preenchimento de lacunas cognitivas pró-escrita; os neopensenes; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a escrita em bibliotecas aproveitando o holopensene bibliográfico.
Fatologia: o escritório itinerante; o autexemplo profilático para as reclamações de falta
de tempo quanto à produção mentalsomática; a inércia cognitiva observada nos saguões de aeroportos e rodoviárias; a alternativa para a impaciência na espera de voos e conexões nas viagens;
a transformação da longa espera em produção mentalsomática; a inspiração obtida por meio da
observação dos leitores, estudantes ou trabalhadores online à espera da partida; o hábito de ir a todos os lugares levando livros; a produção da primeira gescon itinerante motivando a realização de
outras; a escrita em local sem acesso a livros e Internet; a motivação da escrita visando a tares
vindoura; o bloco de anotações ou notebook sempre presentes; a autodesformatação gesconográfica proporcionada pela necessidade do aproveitamento do tempo e aceleração da produção intelectual; o ineditismo das ideias apreendidas nos diversos ambientes frequentados; a observação
curiosa das outras pessoas no entorno; a interpelação das pessoas próximas sobre a escrita em
curso; a atenção às sincronicidades circundantes de acordo com o tema de pesquisa do momento;
a necessidade de desenvolver a atenção dividida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o aporte energético recebido pelo posicionamento quanto à produção intelectual independente do local e das circunstâncias presentes; o autodesassédio proporcionado pelo tema escrito e pelo exemplo do
aprendizado itinerante; a ampliação parapsíquica gesconológica proporcionada pelos diversos locais visitados; a necessidade do desenvolvimento da autossustentabilidade bioenergética para
o autencapsulamento durante a permanência em lugares menos favoráveis; a psicometria dos ambientes; as inspirações provenientes de consciências extrafísicas independentemente da locali-
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zação geográfica; o aproveitamento do aqui-agora multidimensional; as minirreurbanizações durante a instalação do próprio campo energético tarístico no local de passagem.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-sensitivo; o sinergismo cognição- intelectualidade; o sinergismo esforço-resultado; a solução tarística a partir do sinergismo priorização-autodeterminação.
Principiologia: o princípio do respeito aos bastidores multidimensionais do local de
espera evitando patopensenizar sobre as consciências e as condições presentes; o princípio de
“nenhum di sem linh ”; o princípio da valorização de todas as informações percebidas; o princípio da assistência ininterrupta independente do local de manifestação; o princípio de evoluir
auxiliando os outros.
Codigologia: o código pessoal de priorização evolutiva aplicado à produção mentalsomática.
Teoriologia: a teoria da retilinearidade autopensênica; a teoria da evolução através dos
autesforços; a teática da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica da ortopensenidade aproximando a conscin parapsíquica do amparador de função; a técnica do autencapsulamento energético sem se afetar com as energias
circundantes; a técnica da prospecção energética do ambiente antes de começar a produção
mentalsomática; a técnica de encontrar sempre o local mais homeostático na hora da escrita;
a técnica de ter todos os itens necessários à realização da escrita antes de se acomodar no local
escolhido; a técnica da utilização do parapsiquismo no irrompimento da criatividade gesconológica; a técnica da docência conscienciológica itinerante facilitando o autodestravamento mentalsomático por meio da conexão frequente com diversidade de consciências.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito valioso da recuperação de cons magnos.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses mentaissomáticas a partir da disciplina
da escrita rotineira.
Binomiologia: o binômio autodisponibilidade consciencial–captação de neoideias; o binômio persistência grafopensênica–resultado tarístico; o binômio energossoma-mentalsoma.
Interaciologia: a interação conscin assistente–consciexes amparadoras; a interação fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo escrita em papiro à luz de vela–escrita no computador
à luz elétrica; o crescendo desfoque nos locais intrafísicos–foco nos ambientes multidimensionais.
Polinomiologia: o polinômio apreender-escrever-publicar-esclarecer; o polinômio EV–
–desassim–ampliação da energosfera–parapercepção.
Paradoxologia: o paradoxo de o trabalho intelectual nas retrovidas em condições desfavoráveis poder ter sido de alta produtividade.
Filiologia: a paraconviviofilia; a amparofilia; a parapsicofilia; a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a experimentofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a multidimensiofobia; a parapsicofobia; a disciplinofobia;
a conviviofobia; a cosmoeticofobia; a evoluciofobia.
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Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da inércia grafopensênica.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca; a energeticoteca; a experimentoteca; a sinaleticoteca; a cognoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autoparapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Priorologia; a Desassediologia; a Holopensenologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia;
a Holomaturologia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autopesquisística; a conscin sensitiva cosmoética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin minipeça interassistencial multidimensional; a conscin mentalsomática; o ser desperto; a conscin enciclopedista; as equipexes.
Masculinologia: o escritor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista;
o conscienciólogo; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciômetra; o completista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o tenepessista; o pesquisador; o homem
de ação; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a escritora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista;
a consciencióloga; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a cognopolita; a comunicóloga; a conscienciômetra; a completista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a mulher de
ação; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens
auctor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rastropensenicus; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: escritório itinerante adaptado = aquele montado instantaneamente com
os apetrechos e condições existentes no local de parada; escritório itinerante ideal = o aproveitamento perfeito da infraestrutura já existente no lugar de passagem.
Culturologia: a cultura do aproveitamento do tempo.
Extrapolações. Segundo a Autoparapercepciologia, eis, em ordem alfabética, 6 extrapolações passíveis de serem experimentadas pelas consciências interessadas no aproveitamento do
tempo durante a permanência em locais diversos da própria base física:
1. Canalização. O autoposicionamento para a escrita favorece a abertura dos canais paraperceptivos propiciadores da recuperação de cons pertinentes à produção mentalsomática.
2. Filtragem. A depuração do conteúdo captado na escrita itinerante pode ser objeto de
seleção em momento posterior, de acordo com o crescimento e encadeamento das ideias grafadas.
3. Produção. A geração da primeira gescon itinerante estimula o continuísmo da técnica
até tornar-se hábito cotidiano.
4. Publicização. O investimento na publicação e ampla divulgação das produções itinerantes interassistenciais promove a disseminação da tares.
5. Qualificação. A ocorrência gradual da qualificação da escrita itinerante a partir do
autodomínio energético e parapsíquico, protege a conscin das influências dos ambientes frequentados e transforma a fôrma itinerante esporádica na extensão do próprio escritório fixo.
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6. Valorização. O aproveitamento de todas as informações com o uso da técnica do
brainstorming deixa fluir a recepção do conteúdo apropriado à escrita do momento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o escritório itinerante, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesassédio pré-tares: Taristicologia; Homeostático.
02. Autodisponibilidade itinerante: Autopriorologia; Homeostático.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Biblioitinerância internacional: Viajologia; Homeostático.
05. Faxina holopensênica pessoal: Autodesassediologia; Homeostático.
06. Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
07. Interação equipin-equipex na itinerância: Conviviologia; Homeostático.
08. Itinerância interassistencial familiar: Grupocarmologia; Homeostático.
09. Otimização da docência itinerante: Parapedagogiologia; Homeostático.
10. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
11. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Retrofunção do amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Verbetografia em viagem: Gesconologia; Homeostático.
15. Viagem reciclogênica à Cognópolis: Autodeterminologia; Homeostático.

O ESCRITÓRIO ITINERANTE REPRESENTA O ESPAÇO
DE APLICAÇÃO OTIMIZADA DO TEMPO FORA DA BASE
FÍSICA, POTENCIALIZANDO A PRODUTIVIDADE DA CONSCIN INTERESSADA NA ASSISTÊNCIA MENTALSOMÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita todos os momentos de espera para escrever algo em prol de si e das consciências carentes de conhecimentos avançados? Já possui
o hábito de sair de casa munido(a) de apetrechos para a escrita?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do
Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19
websites;alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 207, 1.049
e 1.213.
2. 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 126.

L. G.
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ESCRÚPULO
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O escrúpulo é a qualidade, trafor ou condição da consciência dotada de
sentido cosmoético, expressando o caráter íntegro com cuidado, rigor e meticulosidade, por meio
de manifestações pensênicas, a partir da intencionalidade discernida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo escrúpulo deriva do idioma Latim, scrupulum ou scripulum, “pedrinha; seixinho; escrópulo; 24a parte da onça; embaraço; dificuldade; cuidado; inquietação;
temor; medo; receio”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Consciencialidade; cosmoeticidade. 02. Lisura; pudor. 03. Zelo
moral. 04. Dignidade. 05. Autocorreção; magnanimidade; meticulosidade. 06. Autoincorruptibilidade. 07. Autoprobidade. 08. Autenticidade. 09. Ortopensenidade. 10. Moralidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo escrúpulo:
escrupularia; escrupulear; escrupulidade; escrupulidão; escrupulização; escrupulizador; escrupulizadora; escrupulizar; escrupulosa; escrupulosidade; escrupuloso; inescrúpulo; inescrupulosa; inescrupuloso; miniescrúpulo; semiescrúpulo; superescrúpulo.
Neologia. Os 2 vocábulos semiescrúpulo e inescrúpulo são neologismos técnicos da
Cosmoeticologia.
Antonimologia: 01. Inconsciencialidade; inescrúpulo. 02. Anticosmoeticidade; negligência moral. 03. Canalhismo; velhacaria. 04. Desfaçatez. 05. Descaramento; despudor; desvergonha. 06. Hipocrisia. 07. Perfídia. 08. Edulcoração. 09. Inautenticidade. 10. Amoralidade.
Estrangeirismologia: a uneasiness of conscience; a properness of an action.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocosmoeticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escrupulosidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o escrúpulo; a incorruptibilidade; o caráter íntegro da personalidade; a inteireza da consciência; a estrutura moral da consciencialidade da pessoa; o senso moral; a consideração ética da pré-atividade; a licitude da ação pessoal; a identificação exata da bondade ou da ruindade do ato; os negócios com escrúpulos; a omissuper; a retidão no cumprimento do dever; a acribia; a investigação escrupulosa; a boa conduta; os bons costumes; os hábitos sadios.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a heterodesassedialidade; a interassistencialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inteligência evolutiva–escrúpulo.
Principiologia: o princípio da cosmoeticidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução moral.
Tecnologia: a técnica da exaustividade aplicada à moral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.
Efeitologia: o efeito evolutivo dos atos cosmoéticos.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas práticas meticulosas da tenepes.
Ciclologia: o ciclo biológico evolutivo subumanidade-Humanidade.
Enumerologia: o brio; a honra; a dignidade; a vergonha; a correção; a moral; a Cosmoética.
Binomiologia: o binômio pensene cosmoético–manifestação cosmoética.
Interaciologia: a interação autolucidez-Cosmoética.
Crescendologia: o crescendo da cosmoeticidade pessoal.
Trinomiologia: o trinômio moral-Ética-Cosmoética; o trinômio autodiscernimento–código pessoal de Cosmoética–interassistencialidade; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio discernimento-comedimento-sensatez.
Antagonismologia: o antagonismo pessoa escrupulosa / pessoa inescrupulosa; o antagonismo ficha evolutiva íntegra / ficha evolutiva ambígua.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin inteligente mas autocorrupta.
Politicologia: a democracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;
a evoluciocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade evolutiva.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a xenofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Caracterologia; a Verbaciologia; a Desassediologia; a Policarmologia; a Paradireitologia; a Axiologia.
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 escrupulosa; a conscin conscienciosa; a conscin cosmoética; a pessoa sem escrúpulos; a conscin anticosmoética; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scrupulosus; o Homo sapiens scrupularis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sa-
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piens exemplar; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: escrúpulo = a condição homeostática de Florence Nightingale (1820–
–1910), a heroína da enfermagem; semiescrúpulo = a condição superambígua de Jacques Vergès
(1925–), o chamado advogado do terror, atraído pelo mal, ideólogo do terrorismo e do genocídio;
inescrúpulo = a condição superpatológica de Klaus Barbie (1913–1991), o nazista chamado carniceiro de Lyon, cliente de Jacques Vergès.
Culturologia: a cultura da cosmoeticidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o escrúpulo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Cinismo: Parapatologia; Nosográfico.
07. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
08. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.

NO ÂMBITO DA HUMANIDADE E DA HISTÓRIA HUMANA, A CONDIÇÃO EVOLUÍDA DO ESCRÚPULO RECEBE
PERMANENTES REFERÊNCIAS E ENCÔMIOS, CONTUDO
AINDA É POUCO EXEMPLIFICADA TEATICAMENTE.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a condição do escrúpulo na
vida dia a dia? O escrúpulo é assunto merecedor de atenção por você?
Filmografia Específica:
1. O Advogado do Terror. Título original: Avo t de l terreur L’. Título nos EUA: The Terror’s Advo te.
País: França. Data: 2007. Duração: 131 min. Gênero: Documentário. Idade (Censura): 12 anos. Idiomas: Francês, Alemão, Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Barbet Shroeder. Produção: Rita Dagher; & Brahim Chioua (co-produtor). Fotografia: Caroline Champetier; & Jean-Luc Perréard. Música: Jorge Arriagada. Montagem:
Nelly Quettier. Companhia: La Sofica Uni Etoile 3. Canal +; Centre National de la Cinématrographie (CNC); Magnolia
Pictures; Wild Bunch; & Yalla Film. Sinopse: Documentário sobre o controvertível advogado Jacques Vergès, famoso
por ter defendido criminosos de guerra, terroristas e genocidas. Entre os clientes atendidos por Vergès estão o terrorista
Carlos, o Chacal, e o ex-ditador sérvio Slobodan Milosevic.
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ESCUTA ATENTA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A escuta atenta é a ação ou atitude de a conscin, homem ou mulher, ouvir
alguém com atenção, captar o prioritário e adotar postura receptiva, questionadora, investigativa,
empática e compreensiva, predispondo-se à interassistência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo escuta deriva do idioma Latim, auscutare, “ouvir com atenção”.
Apareceu no Século XIII. O vocábulo atento procede também do idioma Latim, attentus, “dirigido; inclinado para; que presta atenção”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Escuta empática. 2. Escuta acolhedora. 3. Escuta antenada. 4. Escuta perspicaz. 5. Autodisponibilidade auditiva.
Neologia. As 3 expressões compostas escuta atenta básica, escuta atenta intermediária
e escuta atenta avançada são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Escuta desatenta. 2. Escuta superficial. 3. Escuta dispersa. 4. Escuta seletiva. 5. Indisponibilidade auditiva.
Estrangeirismologia: a ampliação do background cognitivo; o ipsis verbis aplicado
à escuta atenta.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à utilização lúcida e interassistencial da audição.
Coloquiologia: o ouvido fino; o ouvido apurado; o ouvido absoluto; o ato de ser bom
de ouvido; o ato de ficar com a pulga atrás da orelha; o ato de ficar com a orelha em pé; a conversa ao pé do ouvido; o ato de ser todo ouvidos; o ato de falar da boca para o ouvido; o ato de
fazer ouvidos moucos; o fato de entrar por 1 ouvido e sair pelo outro.
Citaciologia: – Quem fala menos, ouve melhor; quem ouve melhor, aprende mais (Francisco Cândido Xavier, 1910–2002).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escuta altruísta; o holopensene da comunicabilidade empática; os sociopensenes; a sociopensenidade; o uso da escuta pensênica na coleta de dados autopesquisísticos.
Fatologia: a escuta atenta; a atenção auditiva; o acolhimento; a amabilidade; a boa educação; o interesse pelo outro; a simpatia; a sociabilidade; o senso altruístico; o tête-à-tête interassistencial; o abridor de portas da interrelação; a faculdade natural de a consciência estabelecer relacionamentos; o ato de deixar o outro à vontade para falar; a escuta atenta estimulando
o interlocutor a falar; a escuta nas entrelinhas; o fato de aprender a falar escutando; a postura de
certificar se o assunto falado foi entendido; o ato de auxiliar o interlocutor a encontrar as próprias
respostas; a abertura da mente para o ponto de vista do outro; a acalmia mental sendo recurso facilitador da escuta; a leitura corporal auxiliando a compreensão da escuta; o ato de colocar-se no
lugar do outro ser capaz de facilitar a escuta; a assistência silenciosa patrocinada através da escuta
atenta; as possíveis interprisões grupocármicas evitadas através da atitude de deixar tudo às claras; a escuta atenta evitando retrabalho; as falhas causadas pela desatenção na escuta; os filtros
mentais tendenciosos geradores de ruídos na escuta; o ti-ti-ti improdutivo; o disse-me-disse gerado por falta de clareza; os malentendidos; a deficiência na escuta ocasionando perda de tempo,
atividades ineficazes, planos fracassados e decisões frustradas; a memória falha inibindo a retenção auditiva; o fechadismo consciencial comprometendo a escuta; a distração gerada pela falta de
interesse no assunto; a autexclusão comunicativa; a postura de insegurança pessoal dificultando
a escuta; a postura de fazer-se de desentendido; a postura de não dar ouvidos; o ato de saber
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o não dito; a evitação de determinados assuntos; a deselegância de escutar às escondidas; a falta
de educação ao interromper o interlocutor no meio da frase; o ato de tirar conclusões precipitadas
sem ouvir as partes envolvidas; a autocompreensão patrocinada a partir do ponto de vista do outro; o uso da transparência nas interrelações facilitando o diálogo; a priorização do diálogo pacífico em qualquer contexto; o ato de escutar a voz interior favorecer a autoconsciencialidade; a aquisição de conhecimentos, ideias e experiências através da escuta; as trocas de experiências produtivas; o ato de a escuta atenta facilitar o diálogo cognitivo; o enriquecimento dos dicionários cerebrais; o questionamento aguçando a audição; a escuta atenta facilitando o banho de loja nos envolvidos; a escuta atenta auxiliando o interlocutor na releitura das próprias experiências, conhecimentos e ideias; o diálogo ganha-ganha; o ouvido amigo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático auxiliando a dessassimilação; os paraouvidos aplicados na escuta às consciexes; a clariaudiência facilitadora da
comunicação interdimensional; a assimilação simpática facilitada através da escuta atenta; o ato
de a escuta atenta auxiliar o desenvolvimento da paraudição; a pré-disposição para escutar as orientações dos amparadores; o uso da paradiplomacia; a escuta parapsíquica; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal timpânica; o fato de alguns fenômenos precursores da projeção consciente
(PC) estarem relacionados aos ouvidos; a autodefesa energética sendo condição profilática para
escuta efetiva; a mensagem recebida dos amparadores extrafísicos através do interlocutor.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escuta atenta–produtividade eficaz; o sinergismo ouvido-paraouvido-clariaudiência; o sinergismo escuta atenta–assertividade interassistencial; o sinergismo uso apropriado dos sentidos somáticos–utilização dos parassentidos.
Principiologia: o princípio da criticidade cosmoética aplicado no uso da escuta atenta;
o princípio da empatia evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do
aperfeiçoamento contínuo aplicado à escuta atenta; o princípio da expansão cognitiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à escuta atenta; o código
cosmoético de boas maneiras.
Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da maxifraternidade.
Tecnologia: a técnica da escuta atenta utilizada na mediação de conflito; a técnica do
parafraseamento utilizada para o melhor entendimento da mensagem recebida; a técnica do sobrepairamento analítico utilizada na acuidade auditiva.
Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia primando pelo trinômio olhar
fraterno–ouvidos disponíveis–braços abertos na recepção aos intermissivistas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio
Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito empático da escuta atenta nas interrelações; o efeito interassistencial da escuta atenta; a escuta desatenta enquanqo efeito da tagarelice mental; o efeito homeostático das conversacões tarísticas; a impossibilidade de interassistência poder ser efeito da audição
seletiva; o efeito positivo dos ortopensenes nas conversações.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir da escuta atenta possibilitando maior apreensão dos fatos.
Ciclologia: o ciclo acolher-esclarecer-desassediar; o ciclo assimilar-refletir-ponderar-agir; o ciclo ouvir-analisar-discernir-responder; o ciclo escutar-anotar-associar-redigir.
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Enumerologia: a escuta tendenciosa; a escuta apriorística; a escuta acrítica; a escuta
espiã; a escuta reativa; a escuta repressora; a escuta impaciente. O ouvinte parapsíquico lúcido;
o ouvinte universalista; o ouvinte prestativo; o ouvinte disponível; o ouvinte amparado; o ouvinte
diplomático; o ouvinte conciliador.
Binomiologia: a importância da aplicação do binômio admiração-discordância na escuta atenta tarística; o binômio desatenção-incompreensão; o binômio escuta desatenta–olhar distante; o binômio distorção auditiva–distorção cognitiva; o binômio entender-atender.
Interaciologia: a interação timbre de voz–atenção auditiva; a interação olhar fraterno–
–escuta atenta–acolhimento interassistencial; a interação diálogo pacífico–sinergia comunicativa; a interação compreender-esclarecer; a interação escuta atenta–lição aprendida; a interação força presencial–ouvinte atento; a interação empatia–pré-disposição para amparo.
Crescendologia: o crescendo escuta atenta intrafísica–escuta atenta multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio falar-escutar-responder; o trinômio escutar-refletir-argumentar; o trinômio contato visual–escuta atenta–assimilação simpática; o trinômio desatenção-dispersão-irreflexão.
Polinomiologia: o polinômio escuta-compreensão-verbalização-entendimento; o polinômio escuta atenta–tempo economizado–convivialidade sadia–evolução grupal; o polinômio escutar-compreender-discernir-intervir; o polinômio simplicidade-clareza-objetividade-especificidade.
Antagonismologia: o antagonismo escuta atenta / escuta dispersa; o antagonismo bom
ouvinte / mau ouvinte; o antagonismo escuta ativa / escuta passiva; o antagonismo ouvinte sectário / ouvinte universalista.
Paradoxologia: o paradoxo do diálogo surdo; o paradoxo de ouvir o inaudível.
Politicologia: a assistenciocracia; a democracia comunicativa; a lucidocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a autocracia.
Legislogia: a lei da empatia; as leis da convivialidade; a lei da interassistencialidade; as
leis da paradiplomacia; as leis da comunicabilidade; as leis do diálogo; as leis da boa educação.
Filiologia: a audiofilia; a neofilia; a conviviofilia; a verbofilia; a cogniciofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a sociofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a conviviofobia; a acusticofobia.
Sindromologia: a interlocução dificultada pela síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome do deficit de atenção geradora de ruídos na escuta; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa; a síndrome da autexclusão comunicativa; a síndrome do avestruzismo; a escuta
tendenciosa causada pela síndrome da apriorismose.
Maniologia: a mania de ouvir sem escutar; a mania de fazer-se de desentendido; a mania
de dar de ombros como demostração de desinteresse; a mania de virar as costas quando alguém
está falando.
Holotecologia: a atencioteca; a analiticoteca; a comunicoteca; a etiquetoteca; a coerencioteca; a autocriticoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Conviviologia; a Desassediologia; a Lucidologia; a Autodiscernimentologia; a Reeducaciologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Sinergismologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
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existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens fraternalis; o Homo sapiens
orthopensenicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens communicologus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: escuta atenta básica = a aplicada de maneira educada para ouvir as pessoas no convívio social; escuta atenta intermediária = a aplicada para ouvir nas entrelinhas e atender as demandas interassistenciais dos interlocutores; escuta atenta avançada = a utilizada através
da projeção lúcida para ouvir as orientações dos amparadores extrafísicos nas trabalhos interassistenciais.
Culturologia: a cultura da intercomunicação sadia; a cultura da Paradiplomacia; a cultura do acolhimento interassistencial; a cultura da transparência.
Dificultadores. De acordo com a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 5 condições passíveis de dificultar a escuta atenta:
1. Ambiente físico: a poluição sonora; as distrações visuais; a temperatura; a falta de
privacidade.
2. Egocentrismo: a defesa das próprias necessidades; a imposição do ponto de vista; as
competições nos diálogos; o ar de superioridade; a ironia; as afetações; a timidez; a resistência;
a teimosia; a desconfiança; a frivolidade; as preocupações; as manipulações.
3. Filtros: as crenças; os costumes; as expectativas; os pressupostos; os preconceitos;
a cultura; a gurulatria.
4. Posturas psicofisiológicas: a dispersão; as conclusões precipitadas e impulsivas;
a indiferença; a impaciência; o cansaço físico ou mental.
5. Ruídos: a mensagem mal estruturada; a omissão de detalhe; a sobrecarga de informação; a escassez de informação; o uso de jargões; os monólogos; as ambiguidades.
Posturas. Sob a ótica da Assistenciologia, eis, por exemplo, 32 posturas ou procedimentos a serem empregados pela conscin interessada na escuta atenta, listados em ordem alfabética:
01. Abertismo. Promover debate construtivo, franco, aberto, questionador e com foco
interassistencial.
02. Acolhimento. Adotar postura corporal com braços e pernas descruzados, indicando
acolhimento.
03. Adaptabilidade. Adequar o estilo de comunicação e entrar em sintonia com o interlocutor, independentemente do nível social, cultural, étnico e momento evolutivo.
04. Admiração-discordância. Refutar ideias e não o interlocutor, evitando incompreensão em razão de opiniões contrárias.
05. Amabilidade. Tratar o interlocutor com naturalidade, delicadeza e educação.
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06. Autavaliação. Avaliar os próprios sentimentos e valores pessoais gerados na interlocução.
07. Autodisponibilidade. Manter-se acessível, inteiro e com predisposição sincera para
escutar.
08. Bom humor. Quebrar o silêncio com conversas oportunas.
09. Bom-tom. Esperar o interlocutor terminar o raciocínio contendo a ansiedade em
querer falar antes de ouvir.
10. Concentração. Evitar distrair-se com qualquer outra coisa durante a escuta.
11. Confidência. Saber ouvir na condição de confidente confiável.
12. Consenso. Atuar como facilitador do diálogo primando na medida do possível pelo
consenso entre as partes envolvidas.
13. Contato visual. Olhar de frente para o interlocutor e manter contato visual fraterno.
14. Criatividade. Saber a hora de mudar o rumo da conversa objetivando a interassistência.
15. Discrição. Manter a discrição quanto ao microuniverso do interlocutor e os fatos expostos.
16. Empatia. Colocar-se no lugar do interlocutor procurando compreendê-lo.
17. Epicentrismo. Ter autodomínio energossomático para epicentrar a formação e sustentação de campos bioenergéticos interassistenciais.
18. Evocação. Perceber as evocações feitas a partir do assunto em questão a fim de direcionar rumo da conversa.
19. Imparcialidade. Evitar fazer julgamentos e tomar partido em relação aos envolvidos no assunto para não comprometer a interassistência.
20. Intencionalidade. Identificar a real autointencionalidade e sondar a do interlocutor.
21. Isca assistencial. Estar pré-disposto à iscagem de consciexes enfermas ou assediadoras.
22. Lisura. Respeitar os limites, as ideias, o posicionamento, o tempo, o espaço, a maneira de ser e o momento evolutivo dos envolvidos na interlocução.
23. Neofilia. Construir novas ideias a partir do diálogo.
24. Ordenamento. Auxiliar o interlocutor a colocar as ideias em ordem, se for o caso.
25. Pacificação. Manter-se em estado íntimo de serenidade e a mente lúcida para ampliar a escuta.
26. Parafraseamento. Falar a mesma coisa de maneira diferente sem mudar o sentido
do assunto em questão com o objetivo de checar o entendimento do conteúdo.
27. Perspicácia. Escutar nas entrelinhas e identificar necessidades não explícitas.
28. Psicometrização. Procurar fazer a leitura dos pensenes e holopensenes envolvidos
na interlocução a fim de identificar o melhor a fazer.
29. Responsabilidade. Assumir a responsbilidade pela clareza da informação recebida
a fim de evitar malentendidos e incompreensões.
30. Sobrepairamento. Utilizar a técnica da tábula rasa para limpar a mente e eliminar
qualquer tipo de preconceito ou antagonismo em relação ao interlocutor, mantendo a autocrítica.
31. Sorriso. Mostrar sinceridade ao sorrir, abrindo portas e desmontando barreiras na interlocução.
32. Traforismo. Ser pontencializador de trafores a fim de facilitar rapport com o interlocutor.
Benefício. Sob a ótica da Comunicologia, o ouvinte atento pode tirar proveito de, no mínimo, 11 benefícios da interlocução sadia, listados em ordem alfabética:
01. Agilidade. Evita retrabalho.
02. Aprendizado. Aprende mais.
03. Autonomia. Dispensa intermediários.
04. Harmonia. Facilita a convivialidade sadia.
05. Intelecção. Adquire melhor informação.
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Interassistência. Oportuniza interassistência.
Intercooperação. Promove intercooperação.
Liderança. Estimula o interlocutor a falar.
Otimização. Economiza tempo.
Prevenção. Previne malentendido.
Reconciliação. Favorece reconciliações.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a escuta atenta, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Audição seletiva: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
06. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
07. Compreensibilidade: Holomaturologia; Homeostático.
08. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
09. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
10. Conversa revigorante: Coloquiologia; Homeostático.
11. Diálogo desassediante: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
13. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
15. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.

A TEÁTICA DA ESCUTA ATENTA NAS INTERLOCUÇÕES
SADIAS É RECURSO INTERASSISTENCIAL CAPAZ DE FAVORECER A INTERCOMPREENSÃO, A AUTOCONSCIENCIALIDADE E A CONVIVIALIDADE MAXIFRATERNA GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a escuta atenta no dia dia? Quais os benefícios interassistenciais de tal atitude?
Bibliografia Específica:
1. Adler, Mortimer J.; Como Falar, como Ouvir (How to Speak, how to Listen); revisora Geisa Mathias de
Oliveira; trad. Hugo Langone; 240 p.; 5 partes; 14 caps.; 1 E-mail; 2 enus.; 1 website; 25 x 18 cm; br.; É Realizações Editora; São Paulo, SP; 2013; página 84.
2. Faour, Carla; A Arte de Escutar: As Histórias que revelam a Beleza de Ouvir e Ser ouvido; revisoras Rebeca Bolite; & Clara Diament; 158 p.; 7 caps.; 1 blog; 21 x 14 cm; br.; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 23, 103,
104 e 123.
3. Schafer, Murray R.; O Ouvido Pensante (The Thinking Ear); revisor Aguinaldo José Gonsalves; trad. Marisa Trench de O. Fonterrada; Magda R. Gomes da Silva; & Maria Lúcia Pascoal; 400 p.; 6 partes; 61 caps.; 1 diagrama;
12 fotos; 137 ilus.; 14 tabs.; 21 x 14 cm; br.; Unesp Editora; São Paulo, SP; 1992; páginas 56 a 59, 116 a 127 e 144.
4. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 144 a 150.
5. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
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refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
117, 118 e 123.
Webgrafia Específica:
1. Domingues, Rodnei; Formas de Ouvir; disponível em: <http://www.negociarbem.com.br/formas-de-ouvir/>; acesso em: 26.01.14.
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ESMERO PROÉXICO
(EXITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esmero proéxico é o ato ou efeito traforista de a conscin lúcida, homem
ou mulher, realizar cada atividade ou cláusula proexológica, simples ou complexa, com discernimento, dedicação, zelo, hiperacuidade, detalhismo, presteza e envolvimento multidimensional,
contribuindo na aquisição, aprimoramento e reeducação de atributos intraconscienciais evolutivos, voltados à consecução da proéxis pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo esmerar vem do idioma Latim, merus, “aperfeiçoar; polir; apurar”. Surgiu no Século XIV. A palavra esmero apareceu no Século XIX. O termo programação
deriva do mesmo idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. O vocábulo existencial
procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer, nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter exist ncia real”.
Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autorrefinamento proéxico. 2. Excelência proéxica. 3. Apuro proéxico. 4. Magnificência proéxica. 5. Dedicação proéxica.
Neologia. As 3 expressões compostas esmero proéxico, esmero proéxico mínimo e esmero proéxico máximo são neologismos técnicos da Exitologia.
Antonimologia: 1. Desmazelo proéxico. 2. Descaso com a proéxis. 3. Descuido proéxico. 4. Preguiça proéxica. 5. Desleixo proéxico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Proexologia.
Coloquiologia: o ato de andar nos trinques; o ato de estar nos trinques; o ato de estar
tinindo; o tratamento 5 estrelas; o tratamento VIP; a condição de fechar com chave de ouro; o ato
de passar pente fino.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do esmero cosmoético; o holopensene da depuração evolutiva; o holopensene da consecução da proéxis; o holopensene pessoal do compléxis;
o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; o holopensene da ordenação consciencial; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: o esmero proéxico; a ação proéxica bem acabada; o ato de fazer bem feito;
o ato de fazer com prazer; o emprego na qualidade máxima das ações; o alto grau de excelência
na consecução da proéxis; a acabativa exitosa; o fino acabamento; o ato de encerrar satisfatoriamente as iniciativas pessoais; o arremate brilhante da tarefa proexológica; a precisão proéxica;
o empenho extraordinário na realização da proéxis, contribuindo com o primor da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o requinte da autolucidez, aumentando a responsabilidade interassistencial;
o capricho na materialização das gescons; o refinamento intraconsciencial ininterrupto; a atenção
meticulosa aos detalhes necessários à investigação autopesquisística; o esmero podendo fortalecer
a vontade nas conquistas de desafios evolutivos; a decisão inteligente pela primazia evolutiva;
a distinção detalhada das prioridades evolutivas; as percepções acuradas auxiliando na tomada de
decisão; a educação refinada; a elegância pessoal favorecendo a empatia; o bom gosto; o ato de
tratar as consciências com carinho, ternura e generosidade; o ato de refletir antes de falar; o asseio; a limpeza geral bem feita; a profilaxia das condutas antiproéxis em cima do lance; a autorganização ideativa utilizada na consecução da proéxis; o cuidado em atender às necessidades do soma; o ato de priorizar o tempo necessário na realização da alimentação saudável; a precisão evo-
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lutiva da bússola consciencial ajustada à proéxis; o detalhismo nas análises dos artefatos do saber
refinando a autopesquisa; o desafio da autexperiência; o refinamento zeloso e requintado da escrita científica conscienciológica; o ajuste fino na escrita; a convergência da autoproéxis na maxiproéxis grupal; o trabalho tarístico em Instituição Conscienciocentrica (IC) confluente com a autoproéxis; o esmero na verbação; o dia matemático; a precisão dos detalhes; o ato de criar estratégias antipreguiça; a atitude inteligente de caprichar na correção dos erros e autenganos; a profilaxia do egão utilizada no desenvolvimento da liderança interassistencial; a hiperatividade eficaz;
o posicionamento autoortabsolutista interassistencial; a contribuição enquanto minipeça na expansão da Conscienciologia no planeta Terra; a reflexão precisa dos fatos e parafatos levando à cosmovisão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a destreza na mobilização das próprias energias; a percepção atilada da repercussão das emoções no holossoma
proporcionando maior rapidez no diagnóstico e na autocura; o zelo holossomático patrocinando
homeostase geral; o asseio bioenergético aumentando a condição de arrimo interassistencial; o ato
de “mergulhar” de mentalsoma nas atividades proexológicas; a arrematação primorosa da tares
em conjunto com a equipex; a psicosfera energética acolhedora profícua à interassistência; a primener decorrente da missão cumprida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da assertividade interassistencial; o sinergismo polidez-diplomacia-paradiplomacia; o sinergismo dos acertos evolutivos; o sinergismo da vida pessoal
ordenada; o sinergismo parapsiquismo–propulsão evolutiva.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da atração dos
afins; o princípio do autorrevezamento multiexistencial.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da otimização do tempo; a teoria do descarte do imprestável.
Tecnologia: a solução de impasses no uso da técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) autolúcido
quanto à responsabilidade em realizar com esmero as tarefas autocomprometidas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito interassistencial da comunicação fraterna; o efeito da hiperatividade eficaz no esmero proéxico; o efeito bumerangue do exemplarismo pessoal.
Neossinapsologia: a potencialização da proéxis na aquisição das sinapses e parassinapses do esmero cosmoético.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o autaperfeiçoamento refinado; a autorganização requintada; o autajuste
fino; o autoburilamento intraconsciencial; a autorreeducação contínua; a autopresteza consciencial; a autodisposição fora de série.
Binomiologia: o binômio saúde consciencial–esmero proéxico.
Interaciologia: a interação esmero tarístico–conclusão exitosa da tarefa.
Crescendologia: o crescendo esmero proéxico–completismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio clareza-concisão-polidez utilizado na intercomunicação;
o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio atenção-memória-lucidez.
Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão.
Antagonismologia: o antagonismo fazer bem feito / fazer perfeito; o antagonismo mãos
à obra / braços cruzados; o antagonismo falar com objetividade / falar com rodeios; o antagonis-
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mo asseio / imundície; o antagonismo persistência / dispersividade; o antagonismo valorização
de acertos / valorização dos erros.
Legislogia: as leis da Proexologia; a lei do retorno evolutivo do esmero proéxico.
Filiologia: a proexofilia; a cognofilia; a definofilia; a priorofilia; a decidofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação do medo de errar.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome de Poliana.
Maniologia: a mania da perfeição.
Holotecologia: a higienoteca; a pensenoteca; a intelectoteca; a analiticoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a tenepessoteca.
Interdisciplinologia: a Exitologia; a Proexologia; a Habitologia; a Metodologia; a Intrafisicologia; a Autexperimentologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Paracogniciologia; a Parapercepciologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens assistentialis; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
articulator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens reurbanisatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: esmero proéxico mínimo = o da conscin atingindo a meta proexológica
com apuro energético experienciando a primener; esmero proéxico máximo = o da conscin atingindo a meta proexológica com apuro energético conquistando a maturidade consciencial da autodesperticidade.
Culturologia: a cultura evolutiva da proéxis; a cultura do esmero evolutivo; a cultura
da acabativa exitosa; a cultura de fazer bem feito; a cultura da assertividade consciencial; a cultura da objetividade; a cultura do compléxis.
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Evitações. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, há de se evitar, essas 18 manifestações
conscienciais, dispostas na ordem alfabética, evidenciando caprichos antiproexológicos:
01. Autassédio. O empenho em sustentar bagulho autopensênico.
02. Autocorrupção. O empenho em se vangloriar dos próprios equívocos.
03. Autodesorganização. O empenho na imundície.
04. Descaso. O empenho em fazer as coisas de qualquer jeito.
05. Descompostura. O empenho em manter atitude nonsense.
06. Dispersão. O empenho no ansiosismo e na precipitação.
07. Displicência. O empenho na displicência para com as autoconvicções.
08. Distração. O empenho na abertura de brechas para as manipulações.
09. Egocentrismo. O empenho na egovisão.
10. Exagero. O empenho no culto ao corpo.
11. Fofoca. O empenho na arte da maledicência.
12. Indiferença. O empenho na pasmaceira evolutiva.
13. Indisciplina. O empenho na impontualidade.
14. Indisposição. O empenho na má vontade.
15. Indolência. O empenho no desperdício das oportunidades evolutivas.
16. Intoxicação. O empenho no desleixo com as próprias assins e desassins.
17. Preguiça. O empenho na arte de “morcegar”.
18. Procrastinação. O empenho em adiar autodecisões evolutivas.
Taxologia. No âmbito da Autevoluciologia, eis, 22 exemplos de atitudes, na ordem alfabética, para autavaliação da conscin interessada no cotidiano quanto ao esmero proéxico pessoal:
01. Altruísmo: o refinamento da afetividade.
02. Autassertividade: a plenitude das tarefas interassistenciais.
03. Autexemplarismo: o primor da autoridade moral.
04. Autoconfiança: o requinte da autoconsciencialidade.
05. Autoconvicção: o apuro da autolucidez quanto aos sinais da proéxis.
06. Autocuidado: o asseio holossomático.
07. Autodecisão: o autodiscernimento na definição das prioridades.
08. Autodesperticidade: o depuramento da autodesassedialidade.
09. Autoparapsiquismo: a agudez na percepção e compreensão dos conteúdos dos fenômenos parapsíquicos.
10. Autopesquisa: a precisão dos detalhes sutis das automanifestações.
11. Autoproéxis: a justeza da minipeça lúcida no maximecanismo.
12. Benignidade: a magnitude da intenção límpida.
13. Bom-tom: a presteza máxima no ato de ouvir.
14. Compléxis: a primener na conclusão das ações da proéxis.
15. Convivialidade: a finesse pessoal; a polidez de caráter.
16. Determinação: a retidão das metas evolutivas.
17. Hiperacuidade: a agudez dos sentidos e dos atributos mentais.
18. Objetividade: a minúcia dos detalhes na concisão da escrita do verbete.
19. Ortopensenidade: o rigor no emprego teático da Cosmoética.
20. Pontualidade: a assertividade da tares em cima do lance.
21. Serenidade: a plenitude da harmonia intraconsciencial.
22. Supersapiência: a magnitude da cosmovisão.
Autodesempenho. As autanálises conscienciométricas, realizadas a partir do estudo teático, minucioso e detalhista do conscienciograma, contribui na aceleração das recins, recuperação
de cons magnos e assunção de trafores, aumentando o autodesempenho da autoproéxis.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esmero proéxico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Atilamento: Atilamentologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Completude consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Êxito: Autevoluciologia; Neutro.
09. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Persistência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Plenitude estrita: Paraxiologia; Homeostático.
12. Requinte da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
13. Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
14. Superexatidão: Holomaturologia; Homeostático.
15. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

O ESMERO PROÉXICO É OPÇÃO INTELIGENTE DA CONSCIN EMPENHADA NO COMPLÉXIS, AUMENTANDO O NÍVEL
DE ACERTOS DA FICHA EVOLUTIVA PESSOAL, CONDIÇÃO NECESSÁRIA NA EVOLUÇÃO INDIVIDUAL E GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza com esmero as atividades da proéxis?
Beneficia-se das primeneres decorrentes das tarefas cumpridas?
Filmografia Específica:
1. O Homem que viu o Infinito. Título Original: The Man who Knew Infinity. País: Reino Unido. Data:
2015. Duração: 1h 48min. Gênero: Drama e Biografia. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção:
Matt Brown. Elenco: Dev Patel; Jeremy Irons; Malcon Sinclair; Toby Jones; Stephen Fry; Jeremy Northam; Devika Bhise; & Arundhati Nag. Produção: Joe Thomas; Matt Brown; Sofia Sondervan; Jon Katz; Edward R. Pressman; & Jim
Young. Desenho de Produção: Luciana Arrighi. Roteiro: Matt Brown, com base na vida de Srinivasa Ramanujan, inspirado no livro homônimo escrito por Robert Kanigel. Fotografia: Larry Smith, BSC. Música: Goby Brown. Figurino:
Ann Maskrey. Edição: JC Bond. Efeitos Especiais: Evolution FX; & Prime Focus. Companhia: Edward R. Pressman
Film; Xeitgeist Entertainment Group; Animus Films; American Entertainment Investors; & Kreo Films FZ. Distribuidora: Diamond Films. Sinopse: Srinivasa Ramanujan (Dev Patel) é gênio autodidata de 25 anos de idade, sem formação
universitária, dedicado ao estudo quase obsessivo e solitário da Matemática, mesmo vivendo em extrema pobreza em Madras, na Índia. Determinado e autoconfiante, escreve carta ao eminente professor Hardy (Jeremy Irons) do Trinity College,
em Cambridge, o qual reconhece a originalidade e o talento de Ramanujan e, apesar do ceticismo dos colegas, empenha-se
em levá-lo para Cambridge. Ramanujan deixa a família e a jovem esposa para trabalhar as teorias intuitivas propostas por
ele, sob a orientação de Hardy. Juntos, lutam para o trabalho ser visto e reconhecido no meio matemático. É a história verídica do gênio incansável, cujas inovadoras teorias o tiraram da obscuridade, no mundo em plena guerra.
Videografia Específica:
1. Razera, Maria das Graças; Hiperatividade Eficaz; Vídeo; Hiperatividade - Em entrevista para a Glo
bo/RBS TV SC - a psicóloga Maria das Graças Razera; autora do livro "Hiperatividade Eficaz (2008)", revela técnica em
como aplicá-la; diponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r6BLG1ertwg>; em: 30.06.17.
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Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções;
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
3 tabs. 3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 35, 67 e 71.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 251 e 356.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 84, 150, 297 e 578.
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ESOTERISMO
(DESVIACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esoterismo é o repertório de conhecimentos e atitudes doutrinárias, enigmáticas, herméticas, sectárias ou supersticiosas de conteúdo predominantemente místico e religioso, através do qual a conscin, homem ou mulher, insipiente nas teáticas da Descrenciologia e da
Autopesquisologia, interpreta e vivencia parafenômenos na existência humana.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo esotérico provém do idioma Latim, esotericus, e este do idioma
Grego, esoterikós, de esôteros, “mais ntimo”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ocultismo. 2. Supersticiosismo. 3. Obscurantismo. 4. Hermetismo.
5. Misticismo. 6. Secretismo.
Neologia. As duas expressões compostas esoterismo eventual e esoterismo crônico são
neologismos técnicos da Desviaciologia.
Antonimologia: 1. Taristicologia. 2. Descrenciologia. 3. Mentalsomatologia. 4. Abertismologia. 5. Universalismo.
Estrangeirismologia: os best-sellers esotéricos; a dependência de andaimes ad infinitum; os serviços premonitórios online.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao abertismo consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Esoterismo:
autismo grupal. Soluções mágicas: autenganos.
Coloquiologia: as receitas de bolo para questões evolutivas personalíssimas; o ato de esconder o jogo; a torre de marfim grupal; o trade show das feiras místicas; a condição esotérica
enquanto mata-burro evitável.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal obscurantista; o holopensene da autoinsuficiência
evolutiva; o holopensene pessoal da postura enigmática; a holopensenidade filosófica; os egopensenes; a egopensenidade; a submissão voluntária aos exopensenes; a exopensenidade; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os
criptopensenes; a criptopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os semipensenes;
a semipensenidade; os resíduos mitológicos incrustados na autopensenidade; o holopensene automimético grupal; a postura esotérica blindando a autopensenidade quanto às inspirações extrafísicas; a superação da holopensenidade esotérica recalcitrante.
Fatologia: o esoterismo; a vivência esotérica nos dias de hoje enquanto desvio proexológico do intermissivista; a ansiedade evidenciada na busca de respostas prontas aos dilemas existenciais; os badulaques e penduricalhos místicos; o sectarismo informacional; a ambiguidade da
comunicação enigmática; os termos envilecidos enquanto limitadores cognitivos; os ilogismos;
o conteúdo superficial; a abordagem fantasiosa do mecanismo evolutivo; a superstição coaguladora dos empreendimentos neofílicos libertários; a opção pela subjugabilidade ao determinismo
através da castração voluntária do livre arbítrio pessoal; o aceite de fatos e fatores independentemente da autexperiência; a falta de transparência como recurso de dominação ideológica; a mercantilização mística; a dosagem esotérica em obras literárias qual ingrediente atrativo junto ao público; o horóscopo diário nos jornais impressos; o traço esotérico nas grandes religiões exposto
pela inquestionabilidade; as iniciações enquanto ritos mantenedores de tradições arcaicas; a pseudossuperioridade evolutiva evidenciando antifraternismo; o exotismo dos rituais precognitivos;
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a busca de atalhos evolutivos; as lavagens subcerebrais místicas ou supersticiosas; a abordagem
absolutista a questões relativas e individuais; a inflexibilidade cognitiva; a interpretação engessada da Escala Evolutiva das Consciências inviabilizando o traçado autocrítico de metas evolutivas;
as sigilosas pesquisas russas sobre parapsiquismo com fins belicistas durante a guerra fria; os rituais e muletas psicológicas sendo meros atravessadores dispensáveis no caminho entre assistente
e assistido; as inconsequências quanto às evocações ritualísticas; a crendice do incenso harmonizador de ambientes; o primeiro contato teórico com abordagens multidimensionais através do
esoterismo; a primordialidade da autovivência em relação à contemplação teórica; a busca pelo
autoceticismo experimentador; a fundamentação mentalsomática da incredulidade; o abandono
lúcido de condutas místicas, ritualísticas, regressistas e descartáveis; o investimento nas autopesquisas e autorreciclagens prementes; o cumprimento satisfatório das cláusulas e compromissos da
atual programação existencial; a superação do gargalo esotérico já dispensável rumo ao abertismo
consciencial.
Parafatologia: o desconhecimento do estado vibracional (EV) profilático; as preconcepções e distorções parafenomênicas; a abordagem energossomática ectópica, levando a descompensações holochacrais; a postura mística mantenedora da influência de guias cegos e inviabilizando a atuação do amparo extrafísico de função; a projetabilidade mistificada; o atrofiamento
mentalsomático decorrente da aceitabilidade passiva; os heterassédios grupais; a sobrestimação
das cores dos chacras nas conjunturas extrafísicas; o predomínio dos chacras inferiores; o parapsiquismo enquanto dádiva divina ou amostra de superioridade evolutiva e não como componente
parafisiológico inerente ao ser humano; o contato inicial com a multidimensionalidade originando
deslumbramento; a confiança cega na multidimensionalidade predispondo a acidentes de percurso; a autodepreciação voluntária do potencial energossomático pelo uso arraigado de muletas parapsicofísicas; os acoplamentos sépticos predispondo a contaminações energéticas durante sessões adivinhatórias; o desconhecimento de manobras energéticas funcionais à desassim; a falta de
confiança quanto às próprias energias conscienciais (ECs) levando à dependência de objetos místicos e vaticinações; a busca extraconsciencial pelo reequilíbrio energético intraconsciencial;
a carga místico-filosófica obnubilando o entendimento da ocorrência extrafísica pelo viés científico; as ocultações originadas de perseguições seculares em retrovidas; o parapsiquismo expresso
pelo aspecto artístico; os refluxos de retrovivências esotéricas; a retroconduta esotérica ainda atuante anulando o autabertismo consciencial às neocondutas evolutivas; a autocientificidade nos estudos parafenomênicos desconstruindo o misticismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo sabedoria oculta–egocentrismo–antifraternismo; o sinergismo terceirização das escolhas–estagnação evolutiva; o sinergismo apriorismo-superstição;
o sinergismo autengano-autassédio; o sinergismo abordagem viciada–encolhimento consciencial.
Principiologia: a premência quanto ao princípio da descrença (PD); o prin ípio “se lgo não bom não di nt f zer m quil gem”.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos ritualísticos das seitas iniciáticas.
Teoriologia: a teoria do esclarecimento seletivo; a potencialização dos endividamentos
segundo a teoria das interprisões grupocármicas; a teorização imperscrutável das predições esotéricas.
Tecnologia: a superficialidade das técnicas autopesquisísticas de base esotérica; as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial; a técnica da reciclagem existencial (recéxis).
Voluntariologia: o voluntariado esotérico; a comunicação explicitativa, objetiva e aberta do voluntariado tarístico.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Taristicologia; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: os efeitos constritores da ausência de autocientificidade; os efeitos fossilizadores da apriorismose sobre as autoconvicções; os efeitos da carência afetiva na aceitação
passiva de dogmas esotéricos; os efeitos estagnadores da mentalsomaticidade subutilizada;
o efeito do abertismo consciencial na aceleração evolutiva.
Neossinapsologia: o fechadismo consciencial cerceando a formação neossináptica;
o empobrecimento cognitivo pela escassez neossináptica; o autesforço necessário à formação das
neossinapses focadas no abertismo consciencial, imprescindíveis à superação da condição esotérica.
Ciclologia: o ciclo lacuna autoparacognitiva teática–achismo–erro de interpretação–interprisão; a negação do ciclo cosmoético aprender-ensinar; o ciclo descarte do fechadismo anacrônico–neopostura abertista; a imprescindibilidade do ciclo pesquisístico desconstrução-reconstrução conceitual.
Enumerologia: o ocultamento; o escondimento; o velamento; o encobrimento; o sonegamento; o escamoteamento; o adivinhamento.
Binomiologia: o binômio antimisticismo-cientificidade; o binômio divinização dos elementos da Natureza–primitivismo; o binômio autabstenção-heteropreenchimento; o binômio simbologia hipnótica–conexão baratrosférica; o binômio arte-esoterismo; o binômio místico pontos
cardeais–correntes energéticas; o binômio egão-orgulho na evitação da indecisão frente a neoposicionamentos; o binômio autocognição-autossuperação.
Interaciologia: a interação irracionalidade–sujeição ao erro; a interação passado-presente; a interação fascinador-fascinado; a interação culpabilidade-subjugabilidade; a interação
fechadismo consciencial–sedentarismo neopensênico; a interação fechadismo consciencial–fechadismo cognitivo; a interação abertismo consciencial–envergadura evolutiva.
Crescendologia: o crescendo admiração-fascinação; o crescendo intoxicação energética–bloqueio energossomático; o crescendo nosográfico liderado esotérico–líder esotérico potencializando interprisões grupais; o crescendo retroposturas-neoposturas; o crescendo manipulação mística dos elementos da Natureza–abordagem científica das bioenergias; o crescendo homeostático conscin esotérica–conscin consciencióloga desencadeando autenfrentamentos reciclogênicos.
Trinomiologia: o trinômio fechadismo consciencial–lacuna cognitiva–atuação anticosmoética; o trinômio megarritualístico bagulho energético–mantra–incenso; o trinômio insegurança pessoal–decidofobia–busca por métodos adivinhatórios; o trinômio mentalsomático Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Antagonismologia: o antagonismo linguagem filosófica consoladora / linguagem técnica esclarecedora; o antagonismo abordagem mística / abordagem científica; o antagonismo determinismo / livre arbítrio; o antagonismo esoterismo / raciocínio; o antagonismo esoterismo
/ abertismo consciencial; o sectarismo do antagonismo nós / eles; o antagonismo linguístico melifluosidade / verponogenia; o antagonismo grafológico generalismo ambíguo / conformática
consciente; o antagonismo sofística / silogismo.
Paradoxologia: o paradoxo de o amuleto pseudodefesensor energético ser capaz de potencializar o ataque heterassediador; o paradoxo das múltiplas definições indefinidas; o paradoxo beleza da forma–obscuridão do conteúdo; o paradoxo da conduta evolutiva em retrovida tornada mimética e antievolutiva no contexto da vida presente.
Politicologia: o desconhecimento da taristicocracia; a aversão à comunicocracia; a ausência da discernimentocracia; a recusa à cosmocracia; a genuflexocracia; a idolocracia; a gurucracia; a assediocracia; a ilogicocracia; a manipulocracia; a política da imposição dos autoconceitos; a política do acobertamento.
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Legislogia: as interpretações absolutistas e ectópicas da lei do carma gerando mazelas,
martírios e interprisões dispensáveis; a lei do menor esforço.
Filiologia: a misticofilia.
Fobiologia: a raciocinofobia explícita na procura externa de respostas; a neofobia; a decidofobia; a descrenciofobia; a reciclofobia; a autopesquisofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da autossubestimação das potencialidades evolutivas; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da despriorização existencial; a síndrome da apriorismose; a síndrome
do oráculo.
Maniologia: a mania das superstições e mandingas impossibilitando o desenvolvimento
do parapsiquismo lúcido e interassistencial; a minimização do livre arbítrio expressa pela mania
de atribuir todos os sucessos pessoais aos amparadores e todos os infortúnios aos assediadores.
Mitologia: o mito das verdades reveladas; o mito das verdades absolutas; o mito dos
atalhos místicos; os mitos ritualísticos-ocultistas; o mito da divinização das consciências; o mito
do oráculo; o mito dos cristais milagrosos; o mito do sofrimento purificador direcionando a conscin a erros de abordagem e acidentes de percurso.
Holotecologia: a absurdoteca; a abstrusoteca; a bizarroteca; a guruteca; a psicossomatoteca; a dogmaticoteca; a oniroteca.
Interdisciplinologia: a Desviaciologia; a Errologia; a Heterassediologia; a Dogmatologia; a Nosologia; a Inutilogia; a Mimeticologia; a Simbologia; a Falaciologia; a Eufemismologia;
a Antipriorologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin fechada; a conscin insegura; a conscin simplista; a consciênçula;
a conscin superficial; a isca humana inconsciente; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;
a conscin emocionalmente vulnerável; a conscin misantrópica; a conscin tenepessável.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o guia amaurótico; o colecionador de bagulhos
energéticos; o dependente; o antepassado de si mesmo; o vaticinador; o intermissivista obnubilado; o autodecisor.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a guia amaurótico; a colecionadora de bagulhos
energéticos; a dependente; a antepassada de si mesma; a vaticinadora; a intermissivista obnubilada; a autodecisora.
Hominologia: o Homo sapiens esotericus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens doctrinalis; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens neophobicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: esoterismo eventual = o hábito de consultar horóscopos e métodos adivinhatórios, aguardando as ocorrências preconizados; esoterismo crônico = a participação veterana
em seita ocultista arcaica e neofóbica, mantenedora arraigada de hábitos separatistas e rituais ultrapassados.
Culturologia: a cultura de não questionar; a cultura do negocinho; a necessidade de andaimes pseudoprovidenciais expressando a cultura da insustentabilidade energossomática.
Sectarismo. Princípios esotéricos podem se manifestar em todas as linhas humanas de
conhecimento, a exemplo da Filosofia, Religião ou Ciência, porém, tendem a prolificar-se mais
fertilmente no universo das seitas, idolatrias, doutrinas e iniciações.
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Antitares. A vivência antitarística, inclusive em relação a si própria, pode levar a conscin intermissivista a priorizar a psicossomaticidade, ocupando a autopensenidade com objetivos
secundários à evolutividade consciencial e desperdiçando oportunidades de atuação interassistencial dentro das metas planejadas durante o período intermissivo.
Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, os traços esotéricos permeiam as variadas correntes místicas, religiosas, supersticiosas, sectaristas ou adivinhatórias, conforme os 23 exemplos
listados em ordem alfabética:
01. Alquimia: a busca pela pedra fundamental; o elixir da vida.
02. Antropomancia: a leitura de vísceras humanas.
03. Arqueosofia: o cristianismo pelo viés filosófico.
04. Astrologia: a assíria; a chinesa; a cármica; a atlante.
05. Auspício: o presságio relacionado ao voo e canto de aves.
06. Búzios: a arte adivinhatória de origem africana.
07. Cabala: a vertente mística do judaísmo.
08. Cartomancia: os milenares jogos premonitórios de cartas; a Tarologia.
09. Cristalomancia: a predição com base em espelhos e cristais.
10. Cristianismo esotérico: o gnosticismo; o rosacrucianismo.
11. Cura prânica: a energossomática mística; os cristais curadores; o Grand Master.
12. Fisiognomonia: a descoberta do caráter pelas feições faciais.
13. Geomancia: a auguração pelo lançamento de pedras ou terra sobre superfície plana.
14. Horóscopos: o horóscopo chinês; o horóscopo do sangue; o horóscopo das árvores.
15. Maçonaria: a sociedade internacional, ultrassecreta, de caráter iniciático.
16. Nefelemancia: o prenúncio pela inspeção de nuvens.
17. Numerologia: a simbologia interpretativa de base numérica.
18. Oniromancia: o vaticínio fundamentado nos sonhos.
19. Piromancia: as profecias através de rituais ligados ao fogo.
20. Quiromancia: as revelações pelos sinais nas linhas da palma da mão.
21. Reiki: a busca do autequilíbrio através de exteriorizações palmochacrais alheias.
22. Teosofia: o conhecimento filosófico-religioso, de base oriental e ocultista.
23. Zoomancia: a adivinhação pela observação do comportamento de animais.
Mercantilismo. Pela ótica da Economia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 tipos
de comércios de produtos, práticas ou serviços ligados ao esoterismo, existentes atualmente (Anobase: 2015):
01. Alimentação: as linhas de alimentação naturalista de base mística.
02. Curas: as variadas sessões de tratamento energossomático.
03. Despachos: a terceirização remunerada de patoenergizações assediadoras.
04. Feiras: os encontros, workshops e eventos anuais esotéricos.
05. Iniciações: as escolas iniciáticas seculares, ainda em atividade.
06. Literatura: as publicações, blogs, sites, revistas, livros e enciclopédias ocultistas.
07. Objetos: os amuletos; os cristais; os badulaques; as peças decorativas; as relíquias.
08. Serviços premonitórios: os atendimentos esotéricos presenciais e virtuais.
09. Turismo: os roteiros turísticos em locais místicos e esotéricos.
10. Vestuário: a moda mística nas roupas e acessórios.
Proexologia. De acordo com a Acidentologia, a conscin intermissivista, porém insipiente
quanto à própria condição, ao possuir predisposição inata a estudos e vivências das pararrealidades, pode encontrar familiaridade em linhas esotéricas devido aos aspectos multidimensionais dos
temas abordados, sendo tal conjuntura passageira ou definitiva no restante da vida intrafísica
(lifetime).
Evitaciologia. Em concordância aos estudos da Autevoluciologia, eis 3 exemplos, em ordem alfabética, de possíveis impactos negativos oriundos da postura esotérica sobre os traços pes-
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soais da conscin adepta ao ocultismo, decorrentes da preconização de posicionamentos herméticos frente às conjunturas existenciais:
1. Apriorismose: na análise de experiências anímico-parapsíquicas atravancando a aquisição de paraneossinapses propulsoras da inteligência evolutiva (IE).
2. Fechadismo consciencial: crônico inviabilizando o incremento autocognitivo de base
mentalsomática, enrijecendo trafares ainda atuantes.
3. Obnubilação: de neopensenizações estimuladas impossibilitando a manifestação plena de trafores embrionários.
Abertismo. Cabe ao intermissivista lúcido proceder à autanálise profunda e sincera
quanto a eventuais resquícios intraconscienciais obscurantistas decorrentes de vivências pretéritas, embasando assim a autopostura exemplificativa de abertismo consciencial, em consonância
aos princípios teáticos da Interassistenciologia.
Terapeuticologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 23 manifestações ou posturas conscienciais antípodas às vivências místicas, atuais ou pretéritas, capazes de predispor autenfrentamentos e neoposicionamentos propulsores da autevolutividade da conscin lúcida predisposta:
01. Abertismo consciencial: o senso universalista; o avanço mentalsomático.
02. Amparofilia: a ortopensenidade; a qualificação positiva da intencionalidade.
03. Antiapriorismose: a opção pela argumentação lógica; a omniquestionabilidade.
04. Antidispersão consciencial: o investimento nas prioridades evolutivas; o megafoco.
05. Antigurulatria: a autonomia consciencial; a interdependência evolutiva.
06. Autexperimentação: a postura científica; o autoneofilismo.
07. Autocrítica: a desconstrução lógica de retroconstructos primitivos.
08. Autoinvestigação: o autescrutínio fulcral; a Hermenêutica pessoal.
09. Automotivação: a determinação proexológica; a proatividade prolífica.
10. Autorganização: a manutenção das prioridades evolutivas; a autodisciplinaridade.
11. Calculismo cosmoético: a precisão cosmoética nas abordagens.
12. Curiosidade: a experimentação sadia; a hiperacuidade auto e heteropesquisística.
13. Desapego: a revisão das condutas arcaicas; a reciclagem intraconsciencial.
14. Descrencionismo: a semperaprendência; o discernimento nos enfoques.
15. Destemor assistencial: o pacifismo sincero nas interrelações; a holoconvivialidade.
16. Detalhismo: a perspicácia analítica intra e extrafísica; a teática enumerológica.
17. Energossomaticidade: as manobras energéticas profiláticas; a técnica dos 20 EVs.
18. Impactoterapia: a autaplicação da Cosmoética Destrutiva.
19. Mentalsomaticidade: a priorização da razão; a plenitude do raciocínio lógico.
20. Parapsiquismo: a interassistencialidade multidimensional lúcida; a tenepes.
21. Reflexão: a acalmia intraconsciencial; a introspecção autenfrentativa retificadora.
22. Refutaciofilia: a contestabilidade fundamentada; a réplica; a tréplica.
23. Retrocogniciofilia: as técnicas retrocognitivas; a paraprocedência rememorada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esoterismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Andaime consciencial: Evoluciologia; Nosográfico.
03. Antibagulhismo energético: Autorrecexologia; Homeostático.
04. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
05. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
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Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
Ignorância ignorada: Autenganologia; Nosográfico.
Intermissivista obnubilado: Parapatologia; Nosográfico.
Mito da fórmula pronta: Experimentologia; Nosográfico.
Pitonisa: Perfilologia; Neutro.
Resíduo mitológico: Holomaturologia; Neutro.
Retropostura: Paraetologia; Nosográfico.
Show antiparapsíquico: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome do oráculo: Parapatologia; Nosográfico.

A VIVÊNCIA DO ESOTERISMO POR PARTE DA CONSCIN
É FATOR ECTÓPICO E OBNUBILADOR DA AUTOLUCIDEZ,
ATRAVANCANDO AS AUTOPESQUISAS RECICLOGÊNICAS
VITAIS FRENTE AOS COMPROMISSOS PROEXOLÓGICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite participação enquanto membro ou líder
de grupos esotéricos em retrovidas? Quais seriam as consequências grupocármicas ainda atuantes?
Bibliografia Específica:
01. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; pref. da 2ª edição Daniel Muniz; 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; posf.; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª
Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 98, 208 e 249.
02. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tania Guimarães; revisoras Ana Flávia
Magalhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 websites; glos. 171 termos;
174 refs.; 18 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página
185.
03. Malinowski, Bronislaw; Magia, Ciência e Religião; pref. Robert Redfield; 272 p.; 18 caps.; 1 enu; 1 ilus.;
1 tab.; alf.; 21,5 x 17 cm; br.; Edições 70; Lisboa; Portugal; 1984; páginas 19, 22, 27, 32, 43, 47, 82 e 83.
04. Netto, José T.; Glossário Esotérico; 520 p.; 5 citações; 1 E-mail; 1 enu.; 10 esquemas; glos. 1003 termos;
51 ilus.; 55 tabs.; 1 website; 63 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 6ª Ed.; Editora Pensamento-Cultrix; São Paulo, SP; 1994; páginas 8, 12, 205 a 211 e 290.
05. Sui, Choa K.; Ensinamentos Interiores do Hinduísmo revelados (Inner Teachings of Hinduism revealed);
pref. Narayanasmruti; trad. Alessandra Grassi Salles; 154 p.; 10 caps.; 5 citações; 25 E-mails; 2 enus.; 2 fotos; 35 ilus.; 16
pensatas; 14 websites; glos. 71 termos; 1 apênd.; alf.; 25 x 17,5 cm; enc.; Editora Brasileira de Estudos Interiores; São
Paulo, SP; 2004; páginas 86 e 96.
06. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores
Erotides Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 2 cronologias; 53 E-mails; 10
entrevistas; 290 enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210
termos; 18 notas; 2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2015; páginas 38, 370, 427, 468 e 616.
07. Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; pref. Hernande Leite; revisores
Mabel Teles; et al.; 296 p.; 4 seções; 55 caps.; 1 citação; 23 E-mails; 153 enus.; 138 exemplos; 1 foto; 1 microbiografia;
55 pensatas; 11 questionamentos; 1 tab.; 11 técnicas; 2 testes; 21 websites; glos. 135 termos (analógicos da Sinaleticologia); glos. 210 termos; 6 filmes; 51 refs.; 1 anexo; 2 apênds.; alf.; 21,5 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2015; página 13.
08. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 378 e 390.
09. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 31, 658, 659,
660, 726 a 728 e 842.
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10. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 59.
Webgrafia Específica:
1. Collucci, Cláudia; Estudo aponta Elo entre Incenso e Câncer; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; São
Paulo, SP; 28.08.08; Seção: Cotidiano; 1 ilus.; disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2808200
820.htm#_=_>; acesso em: 29.06.15; 5h45.
2. Folha Online; Redação; Virada Esotérica tem 24 h de Misticismo neste Fim de Semana; Jornal; São
Paulo, SP; Ed. 2.059; 12.12.14; 20h00; Seção: Guia Folha; 10 fotos; disponível em: <http://guia.folha.uol.com.br/
passeios/2014/12/1561222-virada-esoterica-tem-24h-de-misticismo-neste-fim-de-semana.shtml>; acesso em: 28.06.15;
9h30.
3. Frutuoso, Suzane G.; Os Empresários do Esoterismo; Reportagem; IstoÉ; Revista; São Paulo, SP; Ed.
2.059; 29.04.09; 10h00; Seção: Comportamento; 5 entrevistas; 6 fotos; disponível em: <http://www.istoe.com.br/reporta
gens/12699_OS+EMPRESARIOS+DO+ESOTERISMO>; acesso em: 28.06.15; 9h15.

M. P. C.
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ESPAÇO MENTAL
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O espaço mental é a disponibilidade pensênica da consciência, intra ou extrafísica, para armazenar mais informações e articular novas ideias no microuniverso consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo espaço deriva do idioma Latim, spatium, “espaço livre; extensão;
distância; intervalo”. Apareceu no Século XIV. O voc bulo mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, “do esp rito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do esp rito; intenção; pensamento; intelig ncia”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Mente com espaço livre. 2. Pensenidade liberta de limites. 3. Abertura de pensamento para mais ideias. 4. Disponibilidade mental.
Neologia. As 3 expressões compostas espaço mental básico, espaço mental intermediário e espaço mental avançado são neologismos técnicos da Pensenologia.
Antonimologia: 1. Mente ocupada. 2. Pensenidade intransitável. 3. Bitola consciencial. 4. Lixo mental.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorganização pensênica.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Multipliquemos nossos espaços. Pensenidade é liberdade. Espaço mental: autorganização.
Coloquiologia: sempre cabe mais 1; conhecimento não ocupa espaço.
Citaciologia. “Não é suficiente estar ocupado... A questão é: com o que voc est ocupado? (Henry David Thoreau, 1817–1862).
Filosofia: o Antibagulhismo Pensênico; o Abertismo Consciencial; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ordenação pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a ausência de bagulhos autopensênicos; a fluidez pensênica; a mudança de
bloco pensênico; a linearidade pensênica; a pensenização desassediada; a manutenção do holopensene pessoal sadio.
Fatologia: o espaço mental; a organização intraconsciencial; a autossuficiência consciencial; a facilidade de abrir novo arquivo mental; a habilidade recicladora; os interesses diversificados; o gabarito interassistencial; a prontidão altruísta; a autodisponibilização amparadora; os
atributos mentais avançados; a expansão consciencial; a descentralização egoica; a capacidade de
multifocalização; a interação com o Cosmos; as reciclagens em dia; as tarefas no tempo; as realizações evolutivas em série; a acalmia consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a homeostase holossomática; a Higiene Consciencial; o autoparapsiquismo lúcido; o acesso aos parafatos antecipadores dos fatos; as cláusulas proexológicas determinadas no Curso Intermissivo (CI) praticado
na vida humana; as práticas energéticas interassistenciais otimizadoras da mentalsomática; o autocomprometimento multidimensional; as comunexes avançadas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodesassédio–espaço mental; o sinergismo autempenho evolutivo–autodisponibilidade assistencial; o sinergismo registro–desocupação mental; o sinergismo autodisciplina–reorganização permanente; o sinergismo altruísmo–atenção ao outro.
Principiologia: o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da autodisponibilidade frente às oportunidades evolutivas; o princípio evolutivo da ordenação das manifestações
pensênicas; o princípio da resolutividade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) organizador da ortopensenização.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria das recins; a teoria da autorganização.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do detalhismo; a técnica da
exaustividade; a técnica da omnipesquisa; a técnica da Enumerologia; a técnica da compartimentacão; as técnicas básicas da higiene mental.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico eficiente e eficaz.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito do espaço mental nos autodesempenhos evolutivos.
Neossinapsologia: a ampla capacidade de formação de neo e paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo do uso e descarte informativo; o ciclo da memória; o ciclo da pensenização diária; o ciclo concentração-desconcentração; o ciclo do planejamento consciencial.
Enumerologia: o autodiscernimento; a autodeterminação; a autodisposição; a autodisponibilidade; o autodespojamento; o autodestravamento; a autodisciplina.
Binomiologia: o binômio autocentramento consciencial–espaço mental; o binômio dinamismo físico–dinamismo consciencial; o binômio organização holossomática–disposição consciencial; o binômio cosmoeticidade–disponibilidade interassistencial.
Interaciologia: a interação organização intraconsciencial–espaço mental; a interação
autorreflexão–ordenação mental; a interação autodomínio energético–articulação pensênica.
Crescendologia: o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo psiquismo-parapsiquismo; o crescendo memória-holomemória; o crescendo recéxis-recin; o crescendo higiene mental–
–Higiene Consciencial; o crescendo antibagulhismo energético–antibagulhismo pensênico.
Trinomiologia: o trinômio espaço mental–detalhismo–cosmovisão; o trinômio complexidade consciencial–espaço mental–multiconectividade; o trinômio mentalsomaticidade–desapego egoico–espaço mental; o trinômio vontade-intencionalidade-organização.
Polinomiologia: o polinômio ortopensenização–retilinearidade pensênica–autorganização–espaço mental; o polinômio priorização-megafocagem-aprofundamento-autodomínio.
Antagonismologia: o antagonismo egocentrismo / espaço mental; o antagonismo paixão / mudança de bloco; o antagonismo monoideísmo / pensenização diversificada; o antagonismo perfil centralizador / perfil multitarefeiro.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência mais evoluída com mais informações dispor de mais espaço mental; o paradoxo de a pessoa ocupada poder ser mais receptiva a pedidos
alheios.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a cogniciofilia.
Fobiologia: a eliminação das fobias em geral, monopolizadoras do espaço mental.
Sindromologia: a superação da síndrome da preguiça mental.
Maniologia: a mania de pensenizar desordenadamente; a assediomania.
Holotecologia: a metodoteca; a cognoteca; a psicoteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Intraconscienciologia; a Autorganizaciologia;
a Reciclologia; a Higienologia; a Autodesassediologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a pessoa organizada; a personalidade linear; a consciência evoluída.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens neophilicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: espaço mental básico = o da consciência capaz de atender extras na vida
cotidiana com eficácia; espaço mental intermediário = o da consciência com habilidade para realizar pesquisas ininterruptamente sobre tudo e todos; espaço mental avançado = o da consciência
apta a vivenciar mais dimensões conscienciais simultaneamente.
Culturologia: a cultura da ortopensenidade; a cultura da produtividade; a cultura da
autodisponibilização interassistencial.
Taxologia. Eis listadas abaixo, na ordem crescente, 10 categorias de espaço mental de
acordo com a Escala Evolutiva das consciências e respectivas responsabilidades interassistenciais:
01. Espaço mental do pré-serenão vulgar.
02. Espaço mental da conscin tenepessável.
03. Espaço mental do tenepessista.
04. Espaço mental do projetor consciente.
05. Espaço mental do ofiexista.
06. Espaço mental do desperto.
07. Espaço mental da semiconsciex.
08. Espaço mental do evoluciólogo.
09. Espaço mental do Serenão.
10. Espaço mental da Consciex Livre (CL).
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Movimento. A trajetória do egão para a megafraternidade possibilita à consciência ampliar a mentalsomaticidade e dinamizar o processamento de informações, tornando-se mais ágil
e, ao mesmo tempo, mais disponível para as demandas externas, a partir do espaço mental.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o espaço mental, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
05. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
06. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
07. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
08. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
09. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
11. Lixo mnemônico: Holomnemônica; Neutro.
12. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
13. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Pensene sistemático: Autopensenologia; Homeostático.
15. Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.

QUANTO MAIS EVOLUTIVIDADE, MAIOR O ESPAÇO MENTAL DA CONSCIÊNCIA, CAPAZ DE LIDAR COM GRANDE
QUANTIDADE DE DEMANDAS EVOLUTIVAS SIMULTANEAMENTE, COM ORGANIZAÇÃO E RESULTADOS EFICAZES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, gerencia bem o próprio espaço mental? Há sempre lugar para novas demandas evolutivas?
Bibliografia Específica:
1. Allen, David; Gerencie sua Mente, Não o seu Tempo (Ready for Anything); trad. Miriam Santini; 200 p.;
52 caps.; 153 citações; 24 enus.; 1 esquema; 122 questionamentos; Landscape; São Paulo, SP; 2006; páginas 25 a 188.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 179 e 276.

K. A.
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PRIORITÁRIO PROEXOLÓGICO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O espaço prioritário proexológico é o ambiente planejado e adequado às
peculiaridades, especificidades e exigências proéxicas, propiciando à conscin, homem ou mulher,
bem-estar holossomático e produtividade gesconológica para potencializar a interassistencialidade e o compléxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra espaço deriva do idioma Latim, spatium, “extensão; distância; intervalo”. O voc bulo prioridade procede do idioma Latim Medieval, prioritas, “prioridade”, de
prior, “que vem em primeiro lugar; que est mais avançado”, provavelmente através do idioma
Francês, priorité, de mesmo significado. Apareceu no Século XVII. O termo programação deriva
também 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”, possivelmente por influ ncia do idioma Franc s, programme, de igual significado.
Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Espaço essencial proexológico. 2. Ambiente preferencial proexológico. 3. Espaço prioritário pró-compléxis.
Neologia. As 3 expressões compostas espaço prioritário proexológico, espaço prioritário proexológico básico e espaço prioritário proexológico avançado são neologismos técnicos da
Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Espaço antiproexológico. 2. Espaço secundário da proéxis. 3. Ambiente antievolutivo.
Estrangeirismologia: o Proexarium; o Verbetarium, espaço prioritário proexológico
gesconológico; o Autopesquisarium; o Grafopensarium das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o feeling para identificar o ambiente proexológico; o timing para estar no ambiente certo,
na hora certa; o upgrade espacial para cada patamar evolutivo alcançado; o start da proéxis no
ambiente disponível; o plus do ambiente proexológico ideal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criação do espaço prioritário proéxico.
Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais sobre o tema: quem quer faz, quem não
quer, arranja desculpa; o fato de não adiantar ser belo se não é útil.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da produtividade proexológica; o holopensene da
organização espacial; o holopensene da otimização espacial; o holopensene da arquitetura funcional; o holopensene da arquitetura pró-evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade pensênica;
o holopensene prioritário da tares; o holopensene pessoal da desassedialidade.
Fatologia: o espaço prioritário proexológico; o espaço maceteado para as realizações da
proéxis; a coerência consciencial na organização espacial; a Arquitetura Proexológica; a Arquitetura Funcional propiciando o trabalho evolutivo; a adaptação do ambiente físico para as metas
prioritárias existenciais; a otimização ambiental; o ambiente ergonômico; o ambiente despoluído;
o autodiscernimento; a forma espacial favorecendo a concentração mental; a evitação dos excessos decorativos; o ambiente estético e funcionalmente preparado para a especificidade do trabalho
assistencial; a evitação de objetos e símbolos com evocações desnecessárias; o ambiente adequado ao trabalho grupocármico retificador; o ambiente homeostático; o ambiente de trabalho sadio;
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o ambiente limpo e arejado; a evitação do espaço desequilibrante, desorganizado; a temperatura
ideal; a acústica; a edificação conscienciocêntrica; a Holoteca; o Holociclo; o Tertuliarium; o ambiente favorável às gescons; a holoteca pessoal abastecida com foco no trabalho.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossustentabilidade energética favorecida pela organização espacial; a assistência dos amparadores extrafísicos; a autoparaperceptibilidade sadia quanto aos rumos evolutivos; a consecução das prioridades
pessoais pré-estabelecidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a manutenção hígida do
espaço prioritário através do desassédio mentalsomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo espaço prioritário proexológico–amparo de função; o sinergismo espaço organizado–trabalho otimizado; o sinergismo planejamento espacial–Ergonomia Funcional; o sinergismo dos ambientes favorecendo a proéxis.
Principiologia: o princípio da priorização evolutiva; o princípio da organização espacial proexológica; o princípio da transformação dos espaços sem perda da identidade; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da especificidade; o prin ípio “quem pro ur
h ”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a responsabilidade proexológica; o código pessoal da priorização evolutiva; o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas da proéxis.
Tecnologia: a técnica da organização espacial; a técnica da Ergonomia.
Voluntariologia: o espaço adequado ao trabalho voluntário; o voluntário comprometido
com a autoproéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível
da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito do espaço evolutivamente planejado para realização da proéxis;
o efeito da organização espacial na produtividade consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses potencializadas pela organização espacial; as neossinapses conscienciológicas; o conceptáculo de neossinapses desassediadoras favorecido pela
qualificação ambiental.
Ciclologia: o ciclo decisão-vontade-priorização-execução.
Enumerologia: o espaço propício à autorreflexão; o espaço propício à autexperimentação; o espaço propício à autopesquisa; o espaço propício à escrita; o espaço propício à interassistência; o espaço propício à desperticidade; o espaço propício à evolução.
Binomiologia: o binômio espaço prioritário–ambiente pró-evolutivo; o binômio espaço
disponível–espaço ideal.
Interaciologia: a interação ambiente qualificado–ambiente estimulante; a interação espaço adequado–trabalho otimizado.
Crescendologia: o crescendo precariedade espacial–adaptação do ambiente–otimização arquitetônica; o crescendo espaço necessário da miniproéxis–espaço prioritário da maxiproéxis; o crescendo ambiente intrafísico–ambiente multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio espaço-funcionalidade-produtividade; o trinômio organização-trabalho-resultado; o trinômio autorganização–otimização do ambiente–consecução da proéxis.
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Antagonismologia: o antagonismo espaço adequado / espaço impróprio; o antagonismo espaço planejado / espaço improvisado.
Paradoxologia: o paradoxo de o espaço individual poder favorecer proéxis coletivas;
o paradoxo do miniespaço produtor de maxiproéxis.
Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da organização espacial; a lei da parapercepção espacial; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a priorofilia; a proexofilia; a organizaciofilia; a decidofilia; a desassediofilia;
a interassistenciofilia; a parapsicofilia; a intermissiofilia; a metodofilia.
Fobiologia: a disciplinofobia; a voliciofobia; a decidofobia; a superação da proexofobia;
a recexofobia; a evoluciofobia; a neofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da despriorização existencial; a autossuperação
da síndrome do desviacionismo.
Maniologia: a fracassomania; a megalomania.
Mitologia: a desmitificação do ambiente destinado à proéxis; o mito da impossibilidade
do espaço ideal; o mito da perfeição espacial.
Holotecologia: a arquitetoteca; a ergonomoteca; a prioroteca; a proexoteca; a tecnoteca;
a maturoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Arquitetura; a Engenharia; o Urbanismo; a Priorologia; a Organizaciologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciologia; a Proexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin usuária do espaço; a conscin proexista; a conscin intermissivista;
as conscins moradoras nos campi conscienciológicos; as conscins atuantes nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o proexólogo; o autodecisor; o sistemata; o pesquisador; o cognopolita;
o verbetólogo; o voluntário; o ofiexista; o completista; o tenepessista; o exemplarista; o projetor
consciente; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a proexóloga; a autodecisora; a sistemata; a pesquisadora; a cognopolita;
a verbetóloga; a voluntária; a ofiexista; a completista; a tenepessista; a exemplarista; a projetora
consciente; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens agens.
V. Argumentologia
Exemplologia: espaço prioritário proexológico básico = o ambiente favorável às realizações pessoais no âmbito da miniproéxis; espaço prioritário proexológico avançado = o ambiente
favorável às realizações interassistenciais no âmbito da maxiproéxis.
Culturologia: a cultura do espaço proexogênico; a cultura da organização espacial;
a cultura da humanização espacial; as interferências multiculturais do espaço; a cultura do espaço vitrine; a cultura do espaço inútil; a cultura da infantilização no espaço profissional; a cultura
da overdose de móveis; a cultura da falta de planejamento espacial.
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Caracterologia. Segundo a Proexologia, eis, em ordem alfabética, 4 recursos conscienciais facilitadores para a identificação do ambiente compatível com a autoproéxis:
1. Autodiscernimento: a capacidade de discernir sobre o mais produtivo evolutivamente.
2. Autopesquisa: a capacidade de autopesquisar-se buscando as diretrizes autoproéxicas.
3. Parapsiquismo: a capacidade de utilizar as sinaléticas energéticas identificadoras do
amparo extrafísico pessoal.
4. Vontade: a capacidade volitiva de automotivação a favor do compléxis.
Taxologia. Quanto à Intrafisicologia, eis, em ordem lógica, 3 dimensionamentos básicos
para o espaço prioritário proexológico:
1. Espaço de pequeno porte: a edificação ou área compacta; o ambiente de uso individual; o espaço adequado à autoproéxis, a exemplo da biblioteca particular e do quarto pessoal para atividades físicas.
2. Espaço de médio porte: a edificação ou área de dimensão mediana; o ambiente de
uso grupal; o espaço destinado à proéxis adstrita ao grupocarma ou grupo evolutivo, a exemplo da
residência familiar e da sala de estudos das Instituições Conscienciocêntricas.
3. Espaço de grande porte: a edificação ou área de grande dimensão; o ambiente de
uso coletivo; o espaço potencializador da maxiproéxis, a exemplo da Holoteca do CEAEC e dos
campi conscienciológicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o espaço prioritário proexológico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia, Neutro.
06. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
07. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
08. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
09. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
10. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
11. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Territorialidade individual: Interdimensiologia; Neutro.
13. Verbetarium: Enciclopediologia; Homeostático.
14. Viveiro evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

O ESPAÇO PRIORITÁRIO PROEXOLÓGICO POTENCIALIZA
A CONSECUÇÃO DA PROÉXIS NOS ÂMBITOS EGOCÁRMICO, GRUPOCÁRMICO E POLICÁRMICO, VINCANDO A INTERASSISTENCIALIDADE LÚCIDA NA ERA DA REURBEX.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o espaço disponível para a realização da proéxis? Quais condições identificadas neste momento são otimizadoras ou atravancadoras?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirleine; Inteligência Evolutiva Cotidiana; pref. Cristiane Ferraro; revisores Equipe de Revisores
da Editares; 190 p.; 30 caps.; 22 E-mails; 41 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 3 tabs.; 20 websites; 8 infográficos; 4 filmes;
129 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 28 a 30.
2. Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções;
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;
3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 28 a 31.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1 revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 996
a 1.000.
4. 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 12 e 13.

S. A. F.

10098

Enciclopédia da Conscienciologia

ESPAÇO PROTETOR
(HOLOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O espaço protetor é a infraestrutura multifuncional, aberta ou fechada, qualificada ao abrigo, refúgio, segurança, alívio, saúde, conforto e homeostase da conscin, homem ou
mulher, em prol da descompressão, desrepressão, liberação, organização, produção, cognição e da
consecução proexológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra espaço deriva do idioma Latim, spatium, “extensão; distância entre dois pontos; intervalo; rea ou volume entre limites determinados”. Apareceu no Século XIV.
O vocábulo protetor procede também do idioma Latim Tardio, protector, “guarda; satélite; protetor; defensor”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Edificação protetora. 02. Ambiente amparador. 03. Espaço homeostático. 04. Infraestrutura saudável. 05. Construção segura. 06. Espaço proexológico. 07. Base
intrafísica hígida. 08. Basecon equilibrada. 09. Palco existencial protetor. 10. Viveiro evolutivo
amparador.
Neologia. As 3 expressões compostas espaço protetor, espaço protetor básico e espaço
protetor avançado são neologismos técnicos da Holossomatologia.
Antonimologia: 01. Espaço ameaçador. 02. Ambiente assediador. 03. Edificação contaminada. 04. Construção insegura. 05. Lugar radioativo. 06. Recinto poluído. 07. Local nosográfico. 08. Basecon nociva. 09. Parapalco evolutivo hostil. 10. Ambientex assediador.
Estrangeirismologia: o turning point da percepção espacial; o know-how técnico visando o balance holossomático; o checkup da edificação aferindo a safety and security; o ready building use; a sustainable construction; o ecofriendly house; o vivir una casa más sana; o habitat
afinado ao modus vivendi saudável do utente; a open mind consciencial ao healthy building; o upgrade do feng shui; o empowerment do usuário ao home, sweet home; o domus ideal à evolução.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à relevância do espaço na homeostasia holossomática.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Espaço:
micropaís consciencial. Espaço: corpo expandido. Espaço: terceira pele. Espaço: suporte existencial. Espaço: coadjutor evolutivo. Espaço protetor: megadesafio. Espaço protetor ampara.
Coloquiologia: o ato de virar do avesso o projeto; o banho de loja na forma de habitar;
a bola da vez no desfrute do ambiente; a predileção em ter o mais do mesmo; a opção para recarregar as baterias pessoais; o modo de dar gás na automotivação; a forma de manter o pique no
máximo.
Citaciologia: – A cada nova mudança em nossa concepção do espaço ocorre também
uma mudança correspondente em nossa concepção do Universo, e portanto de nosso lugar e papel nesse Universo. Em última análise, nossa concepção de nós mesmos está indelevelmente ligada à nossa concepção do espaço (Margaret Wertheim, 1958–).
Proverbiologia. Eis 3 ditados indicando a relação consciência-espaço: – Unicuique sua
domus nota (Cada um conhece a sua casa). Antes de começar a criticar o mundo, dê 3 voltas dentro de casa (ditado chinês). Lar, doce lar..., que escondes todos os meus defeitos! (ditado árabe).
Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 ortopensatas contributivas ao tema:
1. “Ambientes. O ambiente íntimo deve sempre prevalecer sobre o ambiente exterior”.
2. “Escritório. A condição ideal para se trabalhar é tornar o escritório similar, o quanto
possível, ao holopensene da Comunex Evoluída”.
3. “Espaço. Qual a amplitude do espaço que você ocupa na vida intrafísica: diminuta
ou enorme?”.
Filosofia: o máximo de bem-estar ambiental para o número máximo de consciências.
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Unidade. A unidade de medida do espaço protetor é o bem-estar consciencial proporcionado pelo ambiente construído.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proteção holossomática; o holopensene pessoal
da valorização do espaço proexológico; o holopensene pessoal da produção interassistencial; os
tecnopensenes; a tecnopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a autorresponsabilidade na higienização holopensênica do ambiente; a expansão da higidez pensênica no espaço protetor; o holopensene ambiental desassediado; o holopensene da Amparologia.
Fatologia: o espaço protetor; o ambiente otimizado à evolução consciencial; o projeto
executivo embasado no paradigma consciencial; a forma arquitetural afinada às exigências holossomáticas; a função espacial ajustada à consecução da proéxis; o layout equilibrado à convivialidade; o design ajustado à produção tarística; o espaço acolhendo, o tempo todo, as conscins; o espaço influenciando as experiências dos indivíduos; o espaço refletindo a personalidade dos usuários; o espaço espelhando as prioridades dos ocupantes; o espaço ativando a saúde holossomática;
o espaço abrigando o microuniverso consciencial; o espaço consolidando o porto seguro da consciência na intrafisicalidade; a proteção a acidente e intrusão; a proteção ao risco biológico, físico,
químico, eletromagnético e radioativo; a proteção ao interesse econômico lesivo ao utente; a proteção à negligência técnica; a proteção ao edifício doente; a proteção à operacionalização do ambiente edificado; a proteção à coisificação de pessoas; o respeito à relação homem-Natureza; a integração da edificação ao ecossistema local; a bioedificação; a defesa do ambiente natural e construído; o apreço à relação habitat-espaço-saúde; o cuidado às variáveis física, química e radioativa; a reflexão do espaço enquanto ser vivo e saudável; a qualidade biótica do material e técnica
construtiva; a certificação da edificação saudável; a primazia da relação homem-espaço; a preservação do espaço íntimo; a reeducação de pessoas pelo lugar; a flexibilização no uso do recinto ao
usuário; o local essencial sem excesso; o ambiente clean; a edificação cuidadora do habitante;
o espaço de todos e para todos; a observância da relação holossoma-espaço; a disposição somática gerada pela infraestrutura sadia; a força vital proporcionada pelo ambiente hígido; o bem-estar
psicológico motivado pelo lugar confortável; a liberação mental facilitada pelo recinto harmonioso; a contribuição à antidispersidade cotidiana; a disposição ao trabalho libertário; a parceria ambiental na reciclagem consciencial; o apoio ao cumprimento da agenda holossomática; a demonstração da maturidade consciencial no habitar; a integração do espaço vital ao fluxo cósmico.
Parafatologia: a expansão da parapercepção holossomática no espaço protetor; a facilidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a troca energética contínua entre
consciência, edificação e objeto; a energia hígida da prática construtiva; a vibração pujante do
campo energético em cada centímetro quadrado do lugar; a memória energética positiva das paredes; a psicometria preventiva de elementos decorativos; a assepsia da energia estagnada acumulada no canto do ambiente; a blindagem energética do recinto; a dimener sadia esteando o auto
e heterodesassédio; a holosfera do espaço protetor refletindo em múltiplas dimensões; a conexão
intrafisicalidade-multidimensionalidade-consciência otimizada (Evolutionarium); a conexão urbanização-companhia-paracompanhia incrementada (Conviviarium); a conexão ambiente-cérebro-paracérebro intensificada (Cognitarium); a conexão edificação-parapercepção-sinalética facilitada (Paraperceptarium); a conexão alcova blindada–projeção lúcida–paracognição estimulada
(Projectarium); a conexão base intrafísica–doação energética–interassistência intensificada (Tenepessarium); a conexão escritório-parapreceptoria-insight salientada (Gesconarium); a conexão
residência proexogênica–edificação conscienciocêntrica–paracompromisso intermissivo enfatizada (Proexarium); o espaço à rememoração da holobiografia; o palco à liberação de interprisão
grupocármica; o cenário à assistência de consréus; a atmosfera à autoconscientização multidimensional; o ponto cosmovisiológico do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o local
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de vivência do fluxo e refluxo de energias e ordem cósmica; o apoio intrafísico à multidimensionalidade; a ambiência propícia à serenosfera reurbanizadora.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intervenção espacial–intervenção intraconsciencial;
o sinergismo energia da forma–força do espaço; o sinergismo espaço-tempo-companhias; o sinergismo espaço-holopensene; o sinergismo base intrafísica–base extrafísica; o sinergismo homeostasia holossomática–expansão autopensênica.
Principiologia: o princípio do espaço sustentável; o princípio de a edificação atuar
qual agente de saúde do usuário; o princípio de a evolução necessitar de tempo e espaço; o princípio de cada consciência ter o próprio espaço ideal; o princípio de o espaço influenciar na otimização do tempo evolutivo; o princípio de a autopensenização moldar o ambiente; o princípio
da Cosmoética aplicado ao espaço.
Codigologia: a observância ao Código de Obras Municipal; o respeito aos códigos de
Ética Profissional; o código das prioridades pessoais (CPP) atuante na concretização do espaço
amparador; o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo a conservação do ambiente natural
e construído; o neocódigo grupal de Cosmoética (CGC) valorizando a parceria homem-ambiente; o código de convivialidade; o código pessoal de parassegurança.
Teoriologia: a teoria da universalização do espaço protetor; a teoria de o espaço ser
sensorial e intencional; a teoria dos Campos Mórficos; a teoria da criatividade; a teoria de
a evolutividade ser em grupo e em ambientes; as teorias da reeducação consciencial; a teoria da
proéxis.
Tecnologia: a associação da técnica milenar (feng shui) e técnicas modernas (high-tech)
na produção de ambientes harmônicos; as técnicas da Arquitetura Verde; as técnicas da Arquitetura Inclusiva; as técnicas da Geobiologia (Baubiologie); as técnicas de manutenção e conservação do ambiente construído; a técnica de Avaliação Pós-Ocupação (APO); a técnica de motivação-trabalho-lazer potencializada no espaço protetor; as técnicas de autopesquisas.
Voluntariologia: o voluntário do antibagulhismo espacial; o voluntário consciente da
influência do edifício na saúde holossomática; a imprescindibilidade do voluntariado tarístico vivenciar espaços protetores; o exercício otimizado do voluntariado conscienciológico no espaço
homeostático; o voluntariado somando esforços à manutenção da infraestrutura conscienciocêntrica; a reeducação do voluntariado para a utilização e conservação dos ambientes; o paravoluntariado da reurbanização contribuindo na expansão de espaços protetores.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; os laboratórios conscienciológicos exemplificando espaços protetores; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Arquitetos; o Colégio Invisível dos Engenheiros;
o Colégio Invisível dos Construtores; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: os efeitos do espaço protetor na saúde holossomática; os efeitos evolutivos
imediato e mediato do espaço saudável; os efeitos da base intrafísica homeostática nos trabalhos
proexológicos; os efeitos da pensenosfera no espaço circundante, intra e extrafísico; o efeito dos
traços pessoais nas próprias intervenções espaciais; o efeito da voliciolina reurbanológica aplicada ao espaço; o efeito catalisador evolutivo da base intrafísica mentalsomática.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da ressignificação do espaço; as neossinapses exigidas ao projeto do espaço protetor; as neossinapses da neopostura ao habitar espaços
otimizados; o espaço minimalista fortalecendo as neossinapses autorganizativas; os espaços harmonizados favorecendo a captação de neossinapses; as neossinapses exigidas nos neo-hábitos
saudáveis e neorrotinas úteis; as neossinapses necessárias à autoconscientização holossomática.
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Ciclologia: o ciclo projeto-construção-utilização-manutenção; o ciclo da vida útil do espaço protetor; o ciclo da manutenção da edificação; o ciclo amadorismo-profissionalismo consciencial; o ciclo vital humano; o ciclo organização extraconsciencial–organização intraconsciencial–autodesassédio; o ciclo da autoprodutividade interassistencial viabializada no espaço; o ciclo Profilaxia-Terapêutica eficiente.
Enumerologia: o ato de achar o espaço; o ato de demarcar o espaço; o ato de ter espaço; o ato de estar no espaço; o ato de habitar o espaço; o ato de deleitar o espaço; o ato de ser no
espaço. O lugar organizador; o lugar harmonizador; o lugar incentivador; o lugar reeducador;
o lugar reciclador; o lugar pacificador; o lugar reurbanizador.
Binomiologia: o binômio espaço protetor–espaço atrator; o binômio funcionalidade-disponibilidade; o binômio prevenção-segurança; o binômio reduzir desperdícios–aumentar
produtividade; o binômio qualidade máxima–custo mínimo; o binômio moradia criada artificialmente–moradia amadurecida progressivamente; o binômio blindagem física–blindagem extrafísica.
Interaciologia: a interação conscin large–amplitude espacial; a interação Natureza-Arquitetura-Engenharia-Geobiologia; a interação conteúdo-forma; a interação espaço protetor–hábitos sadios–rotinas úteis; a interação pequenos detalhes construtivos–grandes efeitos evolutivos;
a interação consciencial com o espaço protetor facilitando as recins.
Crescendologia: o crescendo máquina de morar–sistema vivo para habitar; o crescendo da função espacial, sobreviver-viver-evoluir; o crescendo conforto ambiental–produtividade
existencial; o crescendo edificação–urbanização saudável; o crescendo neopapéis-neoexigências-neoespaços; o crescendo exigência mínima–excelência máxima; o crescendo autodefensivo
psicosfera blindada–alcova blindada–domicílio blindado; o crescendo profilaxia-paraprofilaxia.
Trinomiologia: o trinômio construir-habitar-pensar; o trinômio limpar-ordenar-organizar; o trinômio princípios-valores-metas; o trinômio Priorologia-Criteriologia-Coerenciologia
aplicado ao espaço; o trinômio básico das oportunidades evolutivas espaço-tempo-consciências;
o trinômio profilaxia-preservação-longevidade; o trinômio espaço–energia consciencial–morfopensene; o trinômio espaço arquitetônico–espaço consciencial–espaço multidimensional; o trinômio espaço-holossoma-proéxis.
Polinomiologia: o polinômio (holossoma) soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma;
o polinômio (espaço) útero-corpo-casa-país-planeta-universo; o polinômio (função) higiene-alimentação-repouso-organização-atividade; o polinômio (conforto) ventilação-insolação-temperatura-umidade; o polinômio (ameaça) eletromagnetismo-radioatividade-química-microorganismo;
o polinômio (singularidade espacial) conscientização-planejamento-determinação-escolha; o polinômio (saúde) autodisposição-automegaeuforização-megafraternidade-autodiscernimento.
Antagonismologia: o antagonismo espaço protetor / espaço sindrômico; o antagonismo
espaço apolíneo / espaço dionisíaco; o antagonismo espaço inclusivo / espaço exclusivo; o antagonismo espaço aconchegante / espaço opressivo; o antagonismo omissão / ação; o antagonismo
ter espaço / estar no espaço; o antagonismo paradireito / paradever.
Paradoxologia: o paradoxo de o imóvel ser vivo e ter memória; o paradoxo de o espaço
seguro poder não ser protetor; o paradoxo de 4 paredes e teto poder ser, para a conscin, o espaço mais importante do mundo; o paradoxo da simplicidade complexa, megafuncional e sofisticada; o paradoxo de o espaço extraconsciencial refletir a intraconsciencialidade; o paradoxo de
a homeostase individual, advinda do espaço protetor, reverberar na homeostase de todos; o paradoxo da casa simples do Serenão.
Politicologia: a democracia; a tecnocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da Parafisiologia Consciencial; as leis da Natureza; a lei do maior esforço na teática do espaço; a lei de causa e efeito aplicada à edificação; a carência de legislação
antirradiação natural e artificial; o ser legislador do próprio espaço; as leis da Intrafisicalidade.
Filiologia: a holossomatofilia; a topofilia; a tecnofilia; a desassediofilia; a energofilia;
a amparofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
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Fobiologia: a abolição da patofobia; a minimização da toxicofobia; a autossuperação da
laborfobia; a supressão da megalofobia; a superação da assediofobia; a supressão da neofobia;
a mitigação da recexofobia.
Sindromologia: a prevenção da síndrome do edifício doente; a vigilância das síndromes
relacionadas a edifícios (SRE); a redução da síndrome da sensibilidade química múltipla (SQM);
a atenuação da síndrome do ansiosismo; a amenização da síndrome da insegurança; a profilaxia
à síndrome da desorganização; a minimização da síndrome da dispersão consciencial (SDC).
Maniologia: o abrandamento da mania de exploração desmedida do ambiente natural;
o rejeito da mania de valorização da moda no âmbito arquitetônico; o equilíbrio da mania excessiva de segurança; a cura da mania de acumulação desmensurada de bens; a autossuperação da
mania de desorganização; o abrandamento da nosomania; a atenuação da autassediomania.
Mitologia: o mito do espaço acabado; o mito do espaço protetor ser financeiramente
oneroso; o mito do espaço com segurança absoluta; o mito de a edificação não reagir às ações
humanas; o mito dos campos eletromagnéticos naturais e artificiais serem inofensivos; o mito de
o recheio decorativo nunca prejudicar a saúde holossomática; o mito da liberdade da vida sem
espaço, organização e rotina.
Holotecologia: a arquitetoteca; a urbanoteca a ergonomoteca; a tecnoteca; a organizacioteca; a profilaticoteca; a holossomatoteca; a proexoteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Arquitetura; o Urbanismo; a Engenharia;
a Geobiologia; a Ergonomia; a Prevenciologia; a Harmoniologia; a Conviviologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe técnica perspicaz; a massa humana saudável; a pessoa antenada;
o indivíduo autorganizado; a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a consciex.
Masculinologia: o produtor do espaço protetor; o usuário atilado; o intermissivista teático; o voluntário ligado; o escritor; o tertuliano; o verbetógrafo; o conscienciólogo; o proexista;
o conviviólogo; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o amparador extrafísico.
Femininologia: a produtora do espaço protetor; a usuária atilada; a intermissivista teática; a voluntária ligada; a escritora; a tertuliana; a verbetógrafa; a consciencióloga; a proexista;
a convivióloga; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a amparadora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens protector; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens proexogenicus; o Homo
sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: espaço protetor básico = o lugar propício à acuidade sensorial e cognitiva da consciência, facilitando a atuação cotidiana; espaço protetor avançado = o lugar propício
à acuidade parassensorial e paracognitiva da consciência, facilitando a atuação proéxica.
Culturologia: o saber construtivo das culturas celta, egípcia, chinesa e romana; a cultura técnica; a cultura da Prevenciologia; a cultura conscienciológica; a cultura da homeostase
holossomática; a cultura da produtividade interassistencial; a cultura evolutiva.
Caracterologia. No contexto da Experimentologia, eis, em ordem lógica, os 4 principais
intervenientes do ambiente construído e as formas de aferição da relação espaço-proteção:
1. Produtor: avalia a proteção legal com base nas normas e leis concernentes ao processo construtivo do espaço. Afiança a habitabilidade do espaço.
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2. Gerenciador: avalia a proteção real com base no histórico favorável da manutenção
e da conservação do espaço. Mantém a habitabilidade do espaço.
3. Usuário eletronótico: avalia a proteção percebida pela sensação de bem-estar e a satisfação na utilização do espaço. Usufrui da habitabilidade do espaço.
4. Usuário evoluciente: avalia a proteção parapercebida pelo bem-estar holossomático
e a ação interassistencial na assimilação do espaço. Une a habitabilidade do espaço à evolução.
Taxologia. Na área da Homeostaticologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 69 megapensenes trivocabulares relativos às qualidades ou aspectos do espaço, atuantes no bem-estar
holossomático, agrupados na ordem crescente de sutilização dos veículos conscienciais, cujas repercursões são interveiculares:
A. Interação espaço-soma: o bem-estar fisiológico.
01. Acessibilidade: desenho universal.
02. Acústica: sonorização afinada.
03. Água: primeiro fármaco.
04. Ar: respiração, refrigeração.
05. Biossegurança: saúde resguardada.
06. Conservação: habitabilidade preservada.
07. Eco-habitação: construção sustentável.
08. Economia: custo-benefício sopesado.
09. Eletricidade: sangue eletrodoméstico.
10. Ergonomia: ambientação maceteada.
11. Funcionalidade: multiassociação útil.
12. Gestão: restrições compatibilizadas.
13. Higiene: prevenção básica.
14. Iluminação: luz, sombra.
15. Legalização: jurídica, econômica.
16. Localização: Geobiologia, Urbanismo.
17. Manutenção: rotina, desempenho.
18. Mobiliário: comodidade funcional.
19. Natureza: provedora mater.
20. Odorização: Aromaterapia aplicada.
21. Paisagem: terapêutica natural.
22. Segurança: vigília diuturna.
23. Sol: lareira planetária.
24. Soma: âncora intrafísica.
25. Tato: sensibilidade textural.
26. Tecnologia: prática lógica.
27. Temperatura: calor, frio.
28. Umidade: frescor contrabalançado.
29. Vizinhança: grupalidade evolutiva.
B. Interação espaço-energossoma: o bem-estar energético.
30. Aeroenergia: ar ionizado.
31. Antibagulhismo: filosofia paraprofilática.
32. Cosmoenergia: vigor primordial.
33. Dimener: nevoeiros bioenergéticos.
34. EC: dínamo intrafísico.
35. Energia: recomendação silenciosa.
36. Fitoenergia: lignina imanente.
37. Geoenergia: EI terrestre.
38. Hidroenergia: assepsia hidromagnética.
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39.
40.
41.
42.

Holochacra: processador bioenergético.
Parafaxina: limpeza holopensênica.
Parassegurança: fortaleza extrafísica.
Zooenergia: interação doadora.

C. Interação espaço-psicossoma: o bem-estar emocional.
43. Ambiência: atrator psicossocial.
44. Assimetria: beleza diversificada.
45. Conforto: aconchego holossomático.
46. Cor: Cromoterapia personificada.
47. Decoração: recheio utilitário.
48. Estética: proporções qualificadas.
49. Estilo: DNA arquitetônico.
50. Forma: conteúdo exteriorizado.
51. Harmonia: maturidade espacial.
52. Percepção: primeira impressão.
53. Personalização: Simbologia Pessoal.
54. Proporção: escala humana.
55. Residência: projeciogênica, proexológica.
D. Interação espaço-mentalsoma: o bem-estar paracognitivo.
56. Arquivo: memória futura.
57. Comunicação: lucidez cósmica.
58. Consciência: ecossistema multidimensional.
59. Criatividade: ginástica mentalsomática.
60. Detalhe: chave-mestra conectiva.
61. Organização: primeira lei.
62. Parapercepção: sensoriamento extra.
63. Paratecnologia: paraDNA mentalsomático.
64. Praticidade: flexibilidade multifuncional.
65. Privacidade: isolamento dignificador.
66. Silêncio: facilitador ideativo.
67. Simplicidade: complexidade insuspeita.
68. Singularidade: minudências pró-evolução.
69. Tranquilidade: pró-conexão cérebro-paracérebro.
Conclusiologia. No âmbito da Historiologia, o legado patrimonial herdado pela Humanidade exalta a morte (tumba), a divindade (templo), a guerra (fortaleza), o poder (castelo, palácio), a religião (catedral) e o consumo (centro comercial). A herança arquitetônica do Século XXI
poderá ser o espaço protetor do holossoma e da evolução consciencial (edificação conscienciocêntrica), infraestrutura intrafísica da reurbanização extrafísica (reurbex) para colaborar na transformação do Planeta Hospital em Planeta Escola.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o espaço protetor, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda holossomática: Proexologia; Homeostático.
02. Antidispersividade cotidiana: Rotinologia; Neutro.
03. Arquitetura Inclusiva: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
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05.
06.
07.
08.

Arquitetura Verde: Intrafisicologia; Homeostático.
Autorresponsabilidade espacial: Intrafisicologia; Homeostático.
Blindagem energética de ambientes: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Conservação da edificação conscienciocêntrica: Intrafisicologia; Homeostá-

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ergonomia Proexológica: Proexologia; Homeostático.
Intervenção espacial cosmoética: Pararreurbanologia; Homeostático.
Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
Sensibilidade química múltipla: Proxemicologia; Nosográfico.
Viveiro evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

tico.

O ESPAÇO PROTETOR RESULTA DO TRINÔMIO ARQUITETURA–INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA–HOLOPENSENE DAS
CONSCIÊNCIAS, EM PROL DA HIGIDEZ HOLOSSOMÁTICA
E DO DESEMPENHO INTERASSISTENCIAL NA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue avaliar a qualidade dos espaços vivenciados? Pretende produzir ou habitar espaços protetores? Por qual razão?
Bibliografia Específica:
01. Arakaki, Kátia; Antibagulhismo Energético: Manual; revisores Erotides Louly; Flávio Buononato;
& Sandra Tornieri; 190 p.; 23 caps.; 13 citações; 50 enus.; 1 questionário; glos.; 99 termos; 110 refs.; 2 filmes; 2 programas televisivos; 1 curiosidade; alf.; 21 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas
10, 32, 39 a 40, 43, 46, 52, 59 a 69, 74, 82, 88, 102, 116 a 134, 142 a 145, 150, 162, 166 e 189 a 191.
02. Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre a Afetividade; apres. Daniel Muniz; pref. Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista;
56 enus.; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 64 filmes; 10 gráfs.; 1 foto; 6 ilus.; 22 infográficos; 1 microbiografia;
5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 5 websites; glos. 86 termos; 1 posf.; 9 conferências,
cursos, documentários; 31 matérias e entrevistas com a autora; 288 refs.; 2 apends.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed. rev.
e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 205 a 232.
03. Bollnow, Otto Friedrick; O Homem e o Espaço (Mensch und Raum); trad. Aloísio Leoni Schmid; pref.
e trad. Aloísio Leoni Schmid; revisora Patrícia Domingues Ribas; 326 p.; 5 seções; 24 caps.; 23 enus.; 138 refs.; 23 x 16
cm; br.; 9ª Ed.; UFPR; Paraná, PR; 2008; páginas 289 a 326.
04. 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.; 30 enus.; 11 fotos; 6 gráfs.; 165 ilus.; 11 tabs; 206 refs.; 24 x 17 cm; br.; Roca; São
Paulo, SP; 1995; páginas 13 a 96, 109 a 160 e 222 a 272.
05. Lafforest, Roger; Casas que Matam (Ces Maisons qui Tuent); trad. Norberto de Paula Lima; revisores
Ana A. Rotondano; et al.; 166 p.; 7 caps.; 8 citações; 2 enus.; 1 fórmula; 2 ilus.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Ground; São
Paulo, SP; 1991; páginas 7 a 24, 27, 43, 93 a 97, 100, 104 a 109 e 115 a 120.
06. Linn, Denise; Espaço Sagrado: Como Limpar e Fortalecer as Energias de sua Casa (Sacred Space);
trad. Elizabeth Rocha Souza; 368 p.; 18 caps.; 25 enus.; 6 ilus.; 4 tabs; 6 refs.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; Bertrand
Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 11 a 22, 30 a 35, 41, 43, 56 a 57, 77 a 80, 88, 90 a 92, 97 a 98, 107 a 108, 114
a 123, 148, 153 a 155, 181 a 184 e 232 a 257.
07. Schmid, Aloísio Leoni; A Ideia de Conforto: Reflexões sobre o Ambiente Construído; revisora Ludmila
Corrêa Sandmann; 338 p.; 9 caps.; 2 enus.; 10 fotos.; 393 refs.; alf.; 22,5 x 13 cm; br.; Pacto Ambiental; Curitiba, PR;
2005; páginas 1 a 329.
08. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 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
171 a 173, 196 a 198, 410 a 412, 452 a 453, 504 a 505, 564 a 565, 582 a 584, 612 a 614, 626 a 628, 695 a 697, 766, 767,
871 a 872, 1.323 a 1.324 e 1.450 a 1.452.
09. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
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de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
863 a 871, 872 a 873, 875 a 879 e 983 a 1.002.
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; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 115 a 117, 119 a 121, 124
a 125, 128 a 129, 278 a 281, 288 a 285 e 535 a 546.
11. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vol 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 64, 77,
116, 623 e 625.
12. 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 112 a 114, 154, 171, 173 a 174, 194, 200, 205, 207, 256, 264, 315 a 316, 318 a 319
e 327.
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 122,
159, 281 a 282, 284 a 285, 287 e 592.
14. Wydra, Nancilee; Feng Shui: O Livro das Soluções (The Book of Cures); trad. Sônia Régis; & Alípio
Correia de Franca Neto; 250 p.; 2 seções; 31 caps.; 15 enus.; 85 ilus.; 23 questionários; 5 tabs; 31 refs.; posf.; 23 x 16 cm;
br.; 15ª Ed.; Pensamento; São Paulo, SP; 2010; páginas 13 a 89, 95 a 97, 101 a 104, 151, 222 a 228 e 246
a 248.
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ESPAÇO SINDRÔMICO
(HOLOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O espaço sindrômico é o ambiente construído nocivo ao usuário, resultante
da ação isolada ou conjugada, pontual ou prolongada de fatores intra ou extrafísicos atuantes no
local, submetendo o utilizador a risco, desconforto, idiopatia, intolerância, distúrbio, doença ou
deficiência, afetando o equilíbrio holossomático.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra espaço deriva do idioma Latim, spatium, “extensão; distância entre dois pontos; intervalo; rea ou volume entre limites determinados”. Apareceu no Século XIV.
O termo síndrome vem do idioma Grego, syndromé, “concurso; ação de reunir tumultuosamente”.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Espaço doente. 02. Ambiente enfermo. 03. Edificação patológica.
04. Construção nosográfica. 05. Infraestrutura poluída. 06. Recinto mórbido. 07. Sítio enfermiço. 08. Lugar nocivo. 09. Local insalubre. 10. Espaço contaminado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo síndrome:
maxissíndrome; minissíndrome; parassíndrome; síndroma; sindromal; sindromática; sindromático; sindrômica; sindrômico; síndromo; Sindromologia.
Neologia. As 4 expressões compostas espaço sindrômico, espaço sindrômico leve, espaço sindrômico moderado e espaço sindrômico severo são neologismos técnicos da Holossomatologia.
Antonimologia: 01. Espaço protetor. 02. Ambiente saudável. 03. Edificação homeostática. 04. Construção hígida. 05. Infraestrutura segura. 06. Recinto terapêutico. 07. Paisagem
equilibrada. 08. Equipamento urbano sadio. 09. Urbanismo inclusivo. 10. Cidade sustentável.
Estrangeirismologia: o collateral effect do sick building; o aftershock do stress holossomático; o after effect da energetic hangover; o side-effect da má qualidade do ar; a multiple
chemical sensitivity (MCS) epidemy; o eletro-hyper-sensitivity (EHS) new age; o our common future no eletrosmog; o safety risk e security ignorados na high-tech world tecnology.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à relevância do espaço na homeostasia holossomática.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Espaço
sindrômico: megaproblema. Espaço sindrômico assedia. Há arquitetura mortífera. O edifício
adoece. Edifiquemos gerando saúde. Prevenção: melhor ação.
Coloquiologia: o usuário feliz no apê gaiola de ouro; o morador achaquilho no lar doce
lar; o inquilino mazelado sem mancômetro; o cliente lesado da mente sã em corpo são no lugar
malsão; o consumidor indefeso na edificação barril de pólvora; o corretor de imóveis desavisado
da inexistência de espaço 100% bom ou 100% mau.
Citaciologia: – Quando o autor do crime perfeito é o ser humano, na maioria das vezes
(inclusive nas novelas policiais) acaba sendo descoberto e castigado. Mas, quando o assassino
é uma casa, o crime converte-se em mais-que-perfeito, já que ninguém (nem a polícia, nem os juízes, nem os urbanistas, nem os arquitetos, nem os médicos, nem o governo, nem a imprensa, nem
a televisão e nem sequer as vítimas!), absolutamente ninguém quer crer na inverossímil eventualidade de que uma casa pode matar (Roger de Lafforest, 1905–1998).
Proverbiologia. – Morar bem, que mal tem? Cada um conhece a sua casa? Casa que
não entra sol, entra médico. Tome cuidado, onde há fumaça, há fogo. É melhor prevenir do que
remediar. Quem procura acha, quem pesquisa descobre. O mal quando não mata, fortalece.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, duas ortopensatas, classificados em 2 subtítulos:
1. “Construções. Às vezes, em certas construções, o trator de demolições é a única salvação”.
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2. “Poluições. Poluições causam demências. Com as poluições holopensênicas, a Humanidade Terrestre ganhou a inimizade do Sol”.
Unidade. A unidade de medida do espaço sindrômico é o percentual de adoecimento
dos usuários durante a vivência no ambiente construído.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopreservação holossomática; o holopensene
pessoal da automonitoração do ambiente proexológico; os ignoropensenes dos riscos coexistentes
na edificação; a ignoropensenidade do tempo de exposição aceitável no espaço sindrômico; os patopensenes gerados pelo ataque intrafísico compulsório; a patopensenidade suscitada pelos níveis
de intoxicações insuportáveis; os lucidopensenes às fontes poluidoras; a lucidopensenidade à intolerância das condições ambientais; os tecnopensenes norteados à homeostasia do edifício; a tecnopensenidade em prol da saúde do usuário; os conviviopensenes sadios apoiando as prioridades
evolutivas; a conviviopensenidade grupal refletindo a lucidez no uso da base intrafísica; a autorresponsabilidade evolutiva no holopensene do ambiente planetário, natural ou construído.
Fatologia: o espaço sindrômico; o ambiente armadilhado; o lugar de aparência enganosa, perigo insuspeito e risco ignorado; a casa mortífera “inteligente”; a basecon assediada; o confinamento das consciências entre paredes na Era da Hipercomunicação; o ecossistema artificial
nas construções na Era da Selva de Pedra; a poluição colossal presente na Era da Fartura; o material sintético na Era Petroquímica; a carga poluente na Era Toxicológica; o mar de radiação na
Era Tecnológica; as moléstias insólitas na Era Consciencial; o Zeitgeist da negligência às características locais; a geopatogenicidade ignorada no projeto; a alta taxa de ocupação do terreno;
a contração do paisagismo; o desdém à ventilação natural; a globalização da fachada-vidraça;
a poupança energética impondo a estanquidade dos edifícios; a difusão do sistema de climatização; a redução da taxa de renovação do ar; o adiamento da manutenção sine die; os riscos à saúde; as substâncias nocivas presentes no cotidiano; o veneno com cheirinho de limpeza; o formaldeído; o ftalato; o malefício do uso acobertado no nome popular; a periculosidade do produto camuflado no nome comercial; a toxidade da fórmula disfarçada no nome fantasia; a enfermidade
não explicada por meio de causa única, mas multifatorial; a suscetibilidade ou limiar de reatividade aos contaminantes variando entre os indivíduos expostos; a predisposição genética; a bioacumulação; a sobrecarga das autodefesas; a diversidade de sintomas entre as vítimas; as reações de
hipersensibilidade inespecíficas; as alergias; a irritação na pele, garganta, nariz e olhos; as alterações do olfato e paladar; a doença difusa atribuída ao clima, distúrbio psicológico ou estresse; as
disfunções hormonais, imunológicas, neurológicas e reprodutivas; o desequilíbrio do soma; o absenteísmo no trabalho; a improdutividade; os custos médicos; os prejuízos previdenciários; a dessoma precoce; a profilaxia; o protocolo de desintoxicação; a abordagem integral da saúde; a reeducação do estilo de vida; a ativação dos sensores corporais; o desenvolvimento de sistemas de
percepção de infinitas realidades paralelas coexistentes no espaço; o reequilíbrio do sistema
psiconeuroimune; a atitude mental positiva; a máxima cautela no uso do espaço possibilitando
o máximo bem-estar; os investimentos na qualidade espacial; a autodeterminação na manutenção
do ambiente sadio; o poder transformador do microuniverso consciencial sobre o ambiente
construído.
Parafatologia: a galopante poluição ambiental embotando a percepção holossomática;
a excessividade de aparelhos eletrônicos intervindo nos fenômenos da ectoplasmia; a instabilidade da eletricidade suja eivando o doente bioenergético; a intensidade das ondas de radiação artificial alterando o campo da psicosfera consciencial; a amplitude do eletromagnetismo perturbando
a glândula pineal, embaraçando o intercâmbio interdimensional; a dependência do uso dos dispositivos sem fio afetando a frequência elétrica do cérebro, podendo intervir na conexão com o paracérebro; a disseminação da radioatividade criando novos cenários evolutivos à performance do
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macrossoma; a ambiência poluente gerando mutação genética, passível de ser herdada pela consciência em ressomas no mesmo grupo familiar; o pertúrbio ambiental registrado na paragenética,
adicionando novas parapatologias ao curso seriexológico; o lugar deletério intensificando comportamentos psicossomáticos, desencadeando emoções e reações inespecíficas; a produção de espaços sindrômicos originando interprisões grupocármicas; a energia da fonte poluidora impressa
na energia imanente (EI); a energia dos gases atmosféricos impressa na cosmoenergia; a energia
do gás radônio impressa na geoenergia; a energia do íon positivo impressa na aeroenergia; a energia do xenoquímico impressa na hidroenergia; a energia tóxica impressa na zooenergia; a energia
da chuva ácida impressa na fitoenergia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desintoxicando o holossoma; a prática de manobras energéticas reequilibrando o energossoma;
o arco voltaico craniochacral desbloqueando os chacras; a chuveirada hidromagnética limpando
a psicosfera; a refrigerada aeromagnética revitalizando a holosfera; a conscientização do impacto
do espaço construído a nível multidimensional; o legado holocármico, consciencial e patrimonial,
respeitoso com a Natureza.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo (evolutivo) espaço-tempo-companhias; o sinergismo Holossomatologia-Arquiteturologia-Urbanologia; o sinergismo (poluição) eletromagnética-luminosa-química-sonora; o sinergismo profilaxia-prudência; o sinergismo Higiene Ambiental–Higiene
Consciencial; o sinergismo (negativo) retro-holossoma desarmônico–neo-holossoma desarmônico; o sinergismo espaço-reurbex.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às pesquisas sobre o espaço;
a urgência na adoção dos princípios da Arquitetura Verde; o princípio da precaução; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP) corrigindo, de imediato, o erro; o princípio de a prevenção ser
preferível à reparação; o princípio de não subestimar os sinais e sintomas do holossoma; o princípio de algo não ser bom às consciências, não servir ao Planeta e ao Cosmos.
Codigologia: a autoproteção inclusa no código pessoal de Cosmoética (CPC); a edificação do espaço protetor prevista no código de prioridades pessoais (CPP); a assistência às vítimas
do espaço sindrômico, contida no código grupal de Cosmoética (CGC); a reflexão ao código de
Ética Profissional; a omissão do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC); a reavaliação do Código de Obras Municipal; as lacunas nos códigos de certificação dos edifícios.
Teoriologia: a teoria de o espaço refletir a consciencialidade; a teoria da ruptura do
sistema imunológico devido à sobrecarga do organismo; a teoria da Epigenética; a teoria do automitridatismo; a teoria do paradever relativo à saúde holossomática; a teoria da proéxis materializada no espaço; o elo entre o espaço e as teorias da reurbin e reurbex.
Tecnologia: a revisão imprescindível da Macrotecnologia da indústria da construção civil do Século XXI; a Tecnologia do Terceiro Milênio gerando produtos tóxicos de implicações retardadas; a técnica de avaliação pós-ocupação (APO) ponderando a satisfação e saúde do usuário; a técnica da criticidade aplicada ao habitat; a Tecnologia de Recuperação Ambiental; a técnica do detalhismo na observação do holossoma; a Paratecnologia espacial reurbanizadora.
Voluntariologia: o voluntário afastado por sucumbir à exposição ao espaço sindrômico; o voluntário agente de ações pró-saúde ambiental; o voluntário pesquisador de fontes poluentes; o voluntário docente orientando o público-alvo sobre os perigos do espaço; o voluntariado
produzindo espaço protetor conscienciocêntrico; o voluntário cético-otimista-cosmoético (COC)
no uso do espaço; o voluntariado conscienciológico atilado à saúde holossomática.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Arquitetos; o Colégio Invisível dos Engenheiros;
o Colégio Invisível dos Construtores; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível
da Proexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
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Efeitologia: o efeito bola de neve dos pequenos malestares reiterados decorrentes do espaço sindrômico; o efeito biológico da poluição moderna negligenciado pelo governo, indústria
e Medicina; os efeitos da iatrogenia decorrentes da imprecisão diagnóstica; o efeito kriptonita
das fontes poluidoras; o efeito imprevisível da destruição ambiental na evolução; o efeito nocivo
do espaço incapacitante na reeducação das consciências; o efeito do espaço na proéxis.
Neossinapsologia: as retrossinapses experienciais sobre o espaço dos povos antigos, relegadas por neossinapses científicas; a necessidade de neossinapses de parametrização, normatização e interdependência entre os profissionais da indústria da construção civil; a aquisição de
neossinapses discernidoras sobre o ambiente construído; as neossinapses ajustadas à convivência da consciência ao habitat sindrômico; o incremento de neossinapses sustentáveis; a neossinapse da autorresponsabilidade planetária; as neossinapses da autopreservação holossomática.
Ciclologia: o desrespeito ao ciclo vital humano; a irreflexão ao ciclo bem-estar–malestar holossomático nos espaços; o alerta ao ciclo ativação-sensibilização aos fatores de riscos;
a atenção ao ciclo sentir-investigar-compreender-agir; o zelo ao ciclo de limpeza e manutenção
da edificação; a indispensável ação cosmoética no ciclo da produção e vida útil do espaço; a necessária e inédita reeducação do hiperconsumismo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: A reação imediata; a indisposição intolerável; a perturbação investigável; a remediação favorável; a mitridatização adaptável; a acomodação aceitável; a evolução mediata.
Binomiologia: o binômio espaço mercantilista–espaço naturalista; o binômio lucro máximo–lucro ótimo; o binômio correr risco (consumidor)–assumir risco (produtor); o binômio qualidade mínima–custo máximo; o binômio causalidade-queixa; o binômio sensibilidade-hipersensibilidade; o binômio protagonista-coadjuvante.
Interaciologia: a interação consciência-holossoma-espaço; a interação Proxêmica-Cronêmica; a carência da interação veracidade–publicidade dos riscos do espaço sindrômico;
a deficiência na interação entre a produção e utilização do edifício; a interação entre as comorbidades; a interação vigilância-segurança-proteção; a interação autobservação-heterobservação.
Crescendologia: o crescendo (pesquisa) magnetismo-eletricidade-bioeletromagnetismo;
o crescendo (sequela) imediata-mediata-tardia no espaço sindrômico; o crescendo sensação desagradável–indisposição crônica; o crescendo invigilância-doença-dessoma; o crescendo (contaminação etária) infância-adolescência-adultidade-velhice; o crescendo teoria-prática; o crescendo reeducação consciencial–reurbex.
Trinomiologia: o trinômio suscetibilidade química–hipersensibilidade eletromagnética–
–reatividade biológica; o trinômio pseudodoença-pseudocausa-autossugestão; o trinômio tensão-nervosismo-agressividade; o trinômio (toxidade) nível de concentração–tempo de exposição–
–forma de dispersão; o trinômio crise-potencialidade-avanço; o trinômio prevenção-diagnóstico-tratamento; o trinômio (autodefensivo) Autopesquisologia-Paraprofilaxiologia-Paratecnologia.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma adoecido; o polinômio (enfermidade) oportunidade-manifestação-extensão-duração-gravidade; o polinômio estresse oxidativo–radicais livres–desequilíbrio somático–doenças crônicas;
a negligência ao polinômio anamnese-inspeção-diagnóstico-prognóstico-terapia; a ignorância ao
polinômio prevenção-precaução-prudência-proteção; o polinômio (divisão igualitária do risco)
etnia-idade-renda-educação; o polinômio reciclagem–reeducação–neoatitudes–qualidade ambiental; a relevância do espaço no polinômio produtividade-interassistência-proéxis-compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo espaço sindrômico / espaço protetor; o antagonismo
enfermidade / imunidade; o antagonismo doente consciente / doente insciente; o antagonismo exposição ao risco imediato (agudo) / exposição ao risco mediato (crônico); o antagonismo
imprevisão / prevenção; o antagonismo terapêutica / profilaxia; o antagonismo risco / benefício;
o antagonismo pequenas negligências / grandes prejuízos.
Paradoxologia: o paradoxo de o espaço sindrômico poder ser aconchegante; o paradoxo de a tecnologia poder subjugar a Biologia; o paradoxo de a ventilação mecânica do edifício
ser mais pesquisada comparada à ventilação natural; o paradoxo de o eletromagnetismo causar
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vida e morte; o paradoxo de a radioatividade poder salvar ou extinguir vidas; o paradoxo de
o máximo conforto espacial poder virar megadesconforto consciencial; o paradoxo de o holossoma ser o instrumento mais sensível à avaliação ambiental.
Politicologia: a política ditatorial do capitalismo selvagem sobre a Natureza; a política
imperialista da industrialização sobre o ambiente construído; a política autocrata da tecnologia sobre o patrimônio edificado; a política escravocrata evidenciada no ambiente, economia e educação; a ineficácia da política governamental a favor da saúde; a escassez de debates sobre a saúde
holossomática na política democrática; a carência da cognocracia; a ausência da lucidocracia.
Legislogia: a preterição da lei da Fisiologia Humana; a lei da money society; a lei do
vale-tudo driblando os direitos do usuário de usufruir do espaço protetor; a lei de causa e efeito
atuante na Arquitetura atual; a deficiência das leis intrafísicas na eficiência da saúde dos indivíduos; a lei da economia de males; as leis da Bioética; as leis do Paradireito inaplicadas no lugar.
Filiologia: a egofilia; a materiofilia; a enganofilia; a conflitofilia; a xenofilia; a acriticofilia; a assediofilia; a anticosmoeticofilia.
Fobiologia: a nomofobia; a naturofobia; a disciplinofobia; a cognofobia; a descrenciofobia; a autocriticofobia; a autopesquisofobia; a reciclofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: as síndromes relacionadas ao edifício (SRE); a síndrome do edifício
doente (SED); a síndrome do bairro doente; a síndrome da hipersensibilidade eletromagnética
(SHM); a síndrome da sensibilidade química múltipla (SQM); a síndrome de alergia total; a síndrome da fadiga crônica; a síndrome do pentaclorofenol (PCP); a síndrome geral de adaptação.
Maniologia: a egomania; a consumomania; a megalomania; a murismomania; a riscomania; a mania de “tapar o sol com a peneira”; a mania de acumular tralhas; a mania de ignorar
as evidências e acelerar a autodessoma.
Mitologia: o mito da caixa de pandora aplicado ao espaço; o mito da edificação perfeita; o mito dos campos eletromagnéticos naturais e artificiais serem inofensivos; o mito de a contaminação inexistir ao não ser midiática; o mito “não v i onte er omigo”; o mito do corpo
fechado; a quebra do mito de existir ato sem consequência.
Holotecologia: a arquitetoteca; a urbanoteca; a ergonomoteca; a tecnoteca; a intrafisicoteca; a biologicoteca; a fisiologoteca; a cronoteca; a nosoteca; a profilaticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Arquitetura; o Urbanismo; a Engenharia;
a Ergonomia; a Patologia das Construções; a Toxicologia; a Domótica; a Geobiologia; a Prevenciologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a legião de vítimas-viva do espaço; a massa humana incauta; a pessoa alérgica; a conscin quimicamente reativa; o indivíduo eletrossensível; a criatura baqueada; o pré-humano morrinhado; a consciência casca grossa; a junta médica desinteressada; a equipe técnica
insensata; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a consciex.
Masculinologia: o usuário-cobaia; o morador achacadiço; o produtor do espaço cinza;
o consumista salteado de malestar; o verbetógrafo combalido pelas enfermidades; o proexista
adoentado; o amparador extrafísico sobrecarregado; o terapeuta do espaço; o cientista do ambiente; o Ex-Ministro das Comunicações do Brasil, Sérgio Mota (1940–1998), vítima fatal da bactéria
legionella pneumophila.
Femininologia: a usuária-cobaia; a moradora achacadiça; a produtora do espaço cinza;
a consumista salteada de malestar; a verbetógrafa combalida pelas enfermidades; a proexista adoentada; a amparadora extrafísica sobrecarregada; a terapeuta do espaço; a cientista do ambiente.
Hominologia: o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens sensibilis; o Homo sapiens ingennus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens omissus;
o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens proexogenicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: espaço sindrômico leve = o lugar gerando estado doentio inquietante ao
usuário predisposto, restabelecendo-se após curto período de afastamento; espaço sindrômico moderado = o lugar gerando estado doentio debilitante ao usuário predisposto, restabelecendo-se
após médio período de afastamento; espaço sindrômico severo = o lugar gerando estado doentio
incapacitante ao usuário predisposto, restabelecendo-se após longo período de afastamento.
Culturologia: a cultura da industrialização; a cultura do hiperconsumismo; a desatenção à cultura técnica; a negligência à cultura da Prevenciologia; o deslize à cultura interassistencial produtiva; a inexistência da cultura holossomática; o lapso à cultura proexológica.
Taxologia. No contexto da Profilaxiologia, eis por exemplo, em ordem lógica, 8 preceitos-sínteses capazes de inibirem a incidência de espaços nocivos no ambiente construído.
1. Idealização. O respeito à relação Homem-Natureza, preservando o ambiente natural.
2. Local. O respeito à singularidade do clima e solo, priorizando a saúde holossomática.
3. Projeto. O respeito à Arquitetura Verde, harmonizando microcosmo ao macrocosmo.
4. Produção. O respeito à ecobioconstrução, edificando espaço protetor sem devastar.
5. Utilização. O respeito ao eco-habitar, selecionando o uso de recursos biocompatíveis.
6. Conservação. O respeito à manutenção espacial, limitando a devastação do Planeta.
7. Reutilização. O respeito à Arquitetura Reparadora, revitalizando espaços obsoletos.
8. Demolição. O respeito à eliminação dos resíduos, ampliando a coerência evolutiva.
Pesquisologia. Sob a ótica da Prevenciologia, eis por exemplo, em ordem alfabética,
5 áreas de estudos, referindo pesquisas de diversos cientistas, realizadas em diferentes épocas,
confirmando a interferência do ambiente no equilíbrio somático.
1. Ambiente: o pai da Medicina, filósofo e médico grego Hipócrates de Cós (460–370
a.e.c.), vinculou os fatores externos às causas dos males à saúde humana, no livro Ares, Águas
e Lugares; o pai da Medicina do Trabalho, médico italiano Bernardino Ramazzini (1633–1714),
associou os riscos do ambiente à doença ocupacional.
2. Ar: o engenheiro francês Pierre Cody (1872–1950) descobriu a ação da ionização do
ar nos pontos telúricos patológicos e do gás radônio no câncer de pulmão.
3. Microorganismo: o pai da radiestesia, abade francês Aléxis Bouly (1865–1958), estudou as vibrações microbianas e a influência sobre o corpo humano.
4. Radiação artificial: o cientista estadunidense George Louis Carlo (1953–) comprovou na década de 90 a nocividade da radiação sem fio aos usufrutuários; a cientista canadense
Magda Havas, recomendou a não instalação de Wi-Fi em escolas por ser mais nocivo às antenas
de celular; a neuropediatra e neurocientista estadunidense Martha Herbert advertiu sobre a interferência da radiação eletromagnética do Wi-Fi e torre de celular na aprendizagem e rememoração
e na imunidade do metabolismo.
5. Radiação natural: o radiestesista alemão barão Gustav von Pohl (1873–1938) vinculou a radiação da Terra às casas-câncer; o físico francês François Peyré e os médicos alemães
Manfred Curry (1899–1953) e Ernst Hartmann (1915–1992) provaram a existência de linhas telúricas e a influência na saúde humana; a engenheira civil suíça Blanche Merzr (1919–2002) mensurou as radiações e vibrações positivas da terra, identificando os lugares de poder e a alma dos
lugares; a professora austríaca Käthe Bachler (1923–) investigou por 30 anos a incidência da radiação telúrica no rendimento de docentes e discentes no ambiente escolar.
Autopesquisologia. Referente à Sintomatologia, eis, listados em ordem lógica, 20 grupos de questões contributivos à avaliação da ameaça ao holossoma e à gestão do risco no espaço.
01. Poluição. Distingue no ambiente as fontes poluentes? Percebe as vias de exposição?
02. Ocasião. Expõe-se ao poluente de forma acidental ou cotidiana? Há quanto tempo?
03. Condição. Apresenta indisposição ao permanecer no espaço? Cessa ao sair do local?
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Duração. Percebe o início do incômodo? Persiste por quanto tempo? É recorrente?
Repercussão. Sente as agressões do espaço ao holossoma? Quais são os sinais?
Reação. Identifica qual é o órgão-choque alvo? Sabe descrever os sintomas?
Observação. Acha usuários do lugar com enfermidades similares? Conclui algo?
Verificação. Pondera sobre a coexistência de doenças análogas no mesmo espaço?
Impacção. Reflete a respeito das repercussões e prejuízos oriundos do ambiente?
Prevenção. Monitora a oscilação bem-estar e malestar holossomático? Sempre?
Atenção. Realiza checkups somáticos? Há doença pré-existente? Desde quando?
Ação. Evita as ameaças ambientais? Aplica estratégias de segurança? Tem sucesso?
Noção. Idealiza a propriedade, concentração, absorção e periculosidade do risco?
Avaliação. Avalia a relação risco-benefício do poluente? É válido ficar no perigo?
Precaução. Cumpre as regras de segurança instituídas no edifício? São eficazes?
Evolução. Aprecia o benchmarking antipoluição à autopreservação consciencial?
Contribuição. Ajuda na conservação do espaço? Sugere soluções efetivas? Quais?
Valorização. Estima o convívio harmonioso com a Natureza? Por qual motivo?
Reeducação. Faz recéxis e recins adaptativas às restrições ambientais? É contínua?
Retribuição. Divulga a experiência adquirida na vivência de espaços sindrômicos?

Terapeuticologia. Referente à Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
11 fatores coexistentes no espaço sindrômico, cuja associação, intensidade e período da ação são
danosos aos usuários, seguidos das sugestões para mitigar os prejuízos ao holossoma.
01. Atmosférico. Os danos no ar de partículas em suspensão (líquidas ou sólidas), fibras
naturais, microfibra mineral (amianto, lã de vidro), fumaça de tabaco, produto de combustão, limpeza, poeira, pólen, gases e desequilíbrio iônico são mitigados por meio de: renovação do ar ambiente; filtragem do ar; cautela no uso dos materiais; higienização e varredura úmida; vegetação.
02. Biológico. Os danos de microorganismos (ácaro, alga, bactéria, fungo, protozoário,
vírus) e animais (artrópode, inseto, mosquito, roedor) são mitigados por meio de: manutenção, higienização, descontaminação, desinsetização e desratização do lugar; supressão de água estagnada
(infiltração, vazamento, condensação, terra úmida); limpeza de ar condicionado, umidificador
e de tecido; vedação de louças sanitárias e reservatórios; equilíbrio do metabolismo humano.
03. Energético. Os danos das energias densas são mitigados por meio de: hábitos e rotinas antibagulhos; assim-desassim; exercício das 40 manobras energéticas; absorção da energia
imanente; energoterapia; blindagem energética de ambientes; parapsiquismo interassistencial.
04. Ergonômico. Os danos da antiergonomia de mobiliário e equipamento são mitigados por meio de: ambientação maceteada; comodidade funcional; Ergonomia Proexológica.
05. Físico. Os danos das características espaciais disfuncionais são mitigados por meio
de: acessibilidade plena; medidas e proporções equilibradas; regularidade tátil; harmonia cromática; flexibilidade multifuncional; ambiência psicossocial; conforto holossomático.
06. Morfopensênico. Os danos do holopensene tóxico ou da patopensenidade são mitigados por meio de: autopesquisa aprofundada; vontade inquebrantável; intenção qualificada, parafaxina pensênica; ortopensenidade; inteligência evolutiva (IE); interassistencialidade continuada; grafopensenidade tarística; reeducação evolutiva; Cosmoética vivenciada.
07. Lumínico. Os danos da iluminação artificial ou natural inadequada são mitigados
por meio de: projeto lumínico; equilíbrio da iluminação no campo de trabalho; instalação correta
de lâmpadas e luminárias; utilização em janelas de película bloqueadora ou cortina blackout.
08. Químico. Os danos da combustão e metabolismo (dióxido de carbono, CO2), do
trânsito (óxido de nitrogênio, NOx), do aquecedor, fogão e tabaco (monóxido de carbono, CO),
da urina (amônia, NH3), da reprodução a laser (ozônio O3), dos materiais de construção, decoração e limpeza (compostos orgânicos voláteis, COVs e poluentes orgânicos persistentes, POPs)
são mitigados por meio de: ventilação natural; produtos biodegradáveis e menos poluentes; proscrição do tabagismo; controle de combustível fóssil; materiais amigos da Natureza.
09. Radioativo. Os danos da radiação natural (campo magnético terrestre, raio gama,
gás radônio), das alterações cósmicas (sol, tormentas, pressão atmosférica), dos pontos geopato-
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gênicos (malhas Peyré, Hartmann e Curry, veios de águas subterrâneas, falhas geológicas, bueiro,
passivo ambiental, resíduo mineral) e os danos da radiação artificial (tecnologia sem fio, Wi-Fi,
celular, monitor de bebê, segurança patrimonial, torre e antena de TV, rádio e radar, comunicação
por satélite e gás crípton são mitigados por meio de: evitação da fonte poluidora; conexão da rede
elétrica à terra; instalação de relê desconector de tensão na ausência de consumo elétrico; desconexão de aparelhos no repouso; mobília sem peça metálica; cortina e pintura especiais; contato
descalço com a terra; calçado com sola condutora de couro ou cânhamo.
10. Sonoro. Os danos do ruído elevado são mitigados por meio de: projeto de conforto
acústico; isolamento acústico; substituição da fonte poluidora; criação de obstáculos à propagação
do som; apoio antivibratório aos equipamentos; esquadria vedada; vidro duplo ou triplo; revestimento com vegetação.
11. Térmico. Os danos do calor ou frio excessivo são mitigados por meio de: projeto de
conforto térmico; isolamento térmico; condicionamento do ar; inércia térmica das paredes; aquecimento solar passivo; ventilação cruzada; pé-direito-duplo; beirais e brises; espelho d’ gua; vegetação associada ao piso, parede e cobertura.
Decidologia. Atinente à Lucidologia, o poder autocrático e a ambição desregrada da Humanidade por riqueza e progresso alteraram o modo de habitar o Planeta, gerando crise de sustentabilidade cuja dimensão é ignorada pelos habitantes. Ruma-se à catástrofe sem precedentes e, caso a população humana decida morar, viver e evoluir na Terra com sensatez, equilíbrio e harmonia, é vital optar pelo essencial em lugar do supérfluo e eleger entre os males o menor.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o espaço sindrômico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquitetura Verde: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Assédio bioquímico: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autorresponsabilidade espacial: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Comorbidade: Parapatologia; Nosográfico.
05. Conservação da edificação conscienciocêntrica: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Efeito antissomático do Wi-Fi: Profilaxiologia; Nosográfico.
07. Ergonomia Proexológica: Proexologia; Homeostático.
08. Espaço protetor: Holossomatologia; Homeostático.
09. Hipersensibilidade eletromagnética: Patologia; Nosográfico.
10. Intervenção espacial cosmoética: Pararreurbanologia; Homeostático.
11. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
12. Paradoxo autodefensivo: Paradoxologia; Neutro.
13. Poluição luminosa: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Prejuízo sorrateiro: Parapatologia; Nosográfico.
15. Sensibilidade química múltipla: Proxemicologia; Nosográfico.

ANULAR OS EFEITOS DO ESPAÇO SINDRÔMICO REQUER
FREAR O DOMÍNIO ECONÔMICO, AMPARAR A NATUREZA
E APLICAR A COSMOÉTICA E INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA
NA IDEAÇÃO DO AMBIENTE PROTETOR AO HOLOSSOMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está atento às repercussões do espaço no próprio
holossoma? Já identificou algum incômodo oriundo dos ambientes habitados? Qual?

Enciclopédia da Conscienciologia

10115

Filmografia Específica:
1. A Qualquer Preço. Título Original: A Civil Action. País: EUA. Data: 1998. Duração: 115 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Steven
Zaillian. Elenco: John Travolta; Robert Duvall; Tony Shalhoub; William H. Macy; Zeljko Ivanek; & Bruce Norris. Roteiro: Steven Zaillian; & Jonathan Harr. Produção: Robert Redford; Scott Rudin; & David McGiffert. Fotografia: Conrad
L. Hall. Música: Danny Elfman. Companhia: Touchstone Pictures & Paramount Pictures. Outros dados: Filme com
base no livro A Civil Action. Sinopse: O advogado Jan Schlittman (John Travolta), junto com os sócios, não procura vencer causas, mas sim entrar em lucrativos acordos financeiros. Tudo muda ao decidir representar 8 famílias, cujas crianças
morreram em virtude de duas empresas terem despejado produtos tóxicos na água de abastecimento de Woburn, Massachusetts. Os pais suspeitam da água potável local, envenenada pelo lixo industrial. O caso prolonga-se, fazendo a firma de
Schlittman ficar em sérias dificuldades financeiras.
2. A Última Hora. Título Original: The 11th Hour. País: EUA. Data: 2007. Duração: 92 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção e Roteiro: Leila Petersen; & Nadia Conners. Elenco: Leonardo DiCaprio; Thom Hartmann; Paul Hawken; Stephen Hawking;
Mikhail Gorbachev; Wangari Maathai; William McDonough; Bill McKibben; & Wallace J. Nichols. Produção: Leonardo
DiCaprio; Leila Petersen; Chuck Castleberry; & Brian Gerber. Fotografia: Brian Knappenberger. Música: Jean-Pascal
Beintus. Companhia: Warner Independent Pictures. Sinopse: Causadas pela própria humanidade, enchentes, furacões
e outras tragédias assolam o Paneta diariamente. O documentário mostra a evolução desse processo, a atual situação da
Terra, a forma de destruição do ecossistema e as soluções prováveis para reverter o quadro. Entrevistas com mais de 50 cientistas, pensadores e líderes ajudam a esclarecer as importantes questões e a indicar as alternativas ainda possíveis.
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Antibagulhismo Energético; Manual; revisores Erotides Louly; Flávio Buononato;
& Sandra Tornieri; 190 p.; 23 caps.; 13 citações; 50 enus.; 1 questionário; glos.; 99 termos; 110 refs.; 2 filmes; 2 programas televisivos; 1 curiosidade; alf.; 21 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas
15 a 31, 39 a 45, 50 a 57, 63 a 80 e 135 a 140.
2. 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 13 a 272.
3. Lafforest, Roger; Casas que Matam (Ces Maisons qui Tuent); trad. Norberto de Paula Lima; revs. Ana
A. Rotondano; et al.; 166 p.; 7 caps.; 8 citações; 2 enus.; 1 fórmula; 2 ilus.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Ground; São Paulo,
SP; 1991; páginas 7 a 166.
4. La Maya, Jacques; Medicina da Habitação: Como Detectar e Neutralizar as Ondas Nocivas para Recuperar o Bem-estar e Vitalidade (L M de ine de l’h bit t); trad. Celina Barbosa da Silva & Yàra Marino; 533 p.; 10
caps.; 8 citações; 58 enus.; 14 fotos; 85 ilus.; 1 tabs; 111 refs.; 2 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed.; Roca; São Paulo, SP;
1994; páginas 92 a 167 e 225 a 295.
5. Linn, Denise; Espaço Sagrado: Como Limpar e Fortalecer as Energias de sua Casa (Sacred Space); trad.
Elizabeth Rocha Souza; 368 p.; 18 caps.; 25 enus.; 6 ilus.; 4 tabs; 6 refs.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 11 a 22, 30 a 35, 41, 43, 77 a 80, 88, 90 a 92, 97 a 98, 107 a 108, 114 a 123, 148,
153 a 155, 181 a 184, 209 a 229 e 232 a 257.
6. 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.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 35 e 65.
7. 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 67, 116, 287,
421, 563, 566, 572, 803 e 1.328.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 223, 225 e 592.
9. Wydra, Nancilee; Feng Shui: O Livro das Soluções (The Book of Cures); trad. Sônia Régis; & Alípio Correia de Franca Neto; 250 p.; 2 seções; 31 caps.; 15 enus.; 85 ilus.; 23 questionários; 5 tabs; 31 refs.; posf.; 23 x 16 cm; br.;
15ª Ed.; Pensamento; São Paulo, SP; 2010; páginas 13 a 19, 89 a 90, 95 a 97, 101 a 104, 151, 222 a 228 e 246 a 248.
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ESPECIALISMO HOLOBIOGRÁFICO
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O especialismo holobiográfico é a tendência, condição multiexistencial ou
especialidade da consciência em repetir a mesma vocação, profissão, ocupação ou interesse no
desempenho das vidas intrafísicas do último milênio, sem maiores renovações ou reciclagens.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo especial vem do idioma Latim, specialis, “especial; particular; próprio para”. Surgiu no Século XIV. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; ação;
conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O elemento de composição holo provém do mesmo idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. O vocábulo biografia procede também do idioma Grego, biographía, “relato de vidas”, constitu do pelos elementos de composição bíos, “vida”, e graphé, “escrita; escrito; convenção; documento;
descrição”. As palavras biografia e biográfico apareceram no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Especialismo paragenético. 2. Especialismo holomnemônico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo especialidade: especialismo; especialista; especialização; especializada; especializado; especializar;
omniespecialismo; semiespecializado; superespecialismo.
Neologia. As 3 expressões compostas especialismo holobiográfico, especialismo holobiográfico estagnador e especialismo holobiográfico evolutivo são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Cacoete autobiográfico. 2. Cacoete genético.
Estrangeirismologia: o megalocus da intencionalidade; os consciential skills; a personal proficiency; o evolutionary know-how.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Omniespecialismo: generalismo serenológico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da vivência intrafísica; os genopensenes; a genopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os escleropensenes;
a escleropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes
especializados formando o vocabulário específico do campo de atuação; a autopensenização diferenciada do especialista.
Fatologia: a avaliação conscienciométrica dos interesses pessoais; as dificuldades retrocognitivas da maioria dos componentes da Humanidade Terrestre; o especialismo hemiplégico
atual; a autopercuciência; a sondagem macrovisiológica do passado pessoal; o multiescrutínio simultâneo sobre si mesmo; a hiperpercuciência dos autointeresses; a distinção consciencial; as
competências individuais; a mão-de-obra especializada; a pessoa mais adequada a cada tarefa.
Parafatologia: o especialismo holobiográfico; as tendências multisseculares da consciência; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o mais do mesmo nas próprias vidas humanas; o cipriene como indutor de pesqui-
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sas macro; o descortino multissecular; a holopercuciência holobiográfica; as bagagens singulares
das autexperiências.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo volição-intenção-realização; o sinergismo megatrafor-materpensene-especialismo; o sinergismo das minipeças corretamente encaixadas às funções do
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Principiologia: o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) exposto na opção de especialismo
pessoal.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do megafoco existencial;
a teoria do omniespecialismo no âmbito da Serenologia.
Tecnologia: o domínio da Tecnologia na área da especialização; a técnica evolutiva da
autovisão prioritária.
Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; o paravoluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito cosmovisiológico dos atos cosmoéticos sequenciais.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses de vida em vida; as neossinapses especializadas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo
desatualização-atualização permanente.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio especialismo holobiográfico–
–autorrevezamento multiexistencial; o binômio especialismo-generalismo; o binômio varejismo
consciencial–atacadismo consciencial; o binômio grau de especialização–hierarquia cognitiva;
o binômio sabedoria evolutiva–sapiência da Tudologia.
Interaciologia: a interação cosmovisão-megafoco; a interação proéxis individual–maxiproéxis (grupal).
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio tempo-esforço-produção.
Polinomiologia: o polinômio talento-cognição-perícia-qualificação.
Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;
o antagonismo especialismo holobiográfico / automimeses dispensáveis; o antagonismo especialismo cosmoético / especialismo antievolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo da especialização excessiva, monovisiológica, ficar lacunada; o paradoxo cosmovisiológico do especialismo com generalismo.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da eterna evolução consciencial; a lei do retorno; a lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a autocogniciofilia; a autopesquisofilia; a laborfilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a seriexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a recexoteca; a cronoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Holomnemônica; a Seriexologia;
a Holobiografologia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia;
a Autoproexologia; a Autocriteriologia; a Holopercucienciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin autorrevezadora; o quadro de especialistas; as equipes de trabalho entrosadas, multiespecializadas e multidimensionais; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o instrutor; o preceptor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a instrutora; a preceptora.
Hominologia: o Homo sapiens holobiographicus; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens scientificus;
o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: especialismo holobiográfico estagnador = a tendência multiexistencial
estacionária ou até regressiva quanto à dinâmica da evolução consciencial; especialismo holobiográfico evolutivo = a tendência multiexistencial dinâmica, avançada quanto à evolução pessoal.
Culturologia: a cultura da especialização; a cultura da Parapercepciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o especialismo holobiográfico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
04. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
05. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
07. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
08. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
10. Cacoete holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
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Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
Profissão herdada: Autoproexologia; Neutro.
Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

A IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO REALISTA DO PRÓPRIO
ESPECIALISMO HOLOBIOGRÁFICO DEVE SER DO INTERESSE DE TODA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER,
COM VISTAS À AUTODINAMIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a identificação da própria vocação básica das últimas vidas humanas? Quais progressos você tem alcançado nesse assunto?
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ESPECISMO ESTAGNADOR
(ANTIUNIVERSALISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O especismo estagnador é o conjunto de ideias, princípios ou atitudes, fundamentados na atribuição de valores e direitos diferentes a seres vivos segundo a espécie, constituindo posicionamento antievolutivo, contrário aos princípios da Cosmoética e do Universalismo.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo espécie vem do idioma Latim, specìé, éi, “conjunto de traços que
fazem reconhecer qualquer objeto; vista; olhar; aspecto exterior; aparência; forma; figura; espetáculo; beleza (física); ornamento; dignidade; espécie (parte do gênero). Surgiu no Século XIV.
O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princ pio art stico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade caracter stica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 1. Especismo antievolutivo. 2. Especismo paralisante. 3. Especismo
estacionário.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo espécie: especiação; especiarias; especieiro; espécime; especiesismo; especismo.
Neologia. As 3 expressões compostas especismo estagnador, miniespecismo estagnador
e maxiespecismo estagnador são neologismos técnicos da Antiuniversalismologia.
Antonimologia: 1. Universalismo. 2. Fraternismo. 3. Equanimidade. 4. Cosmismo.
Estrangeirismologia: os blinded by prejudice; a eco-conscious lifestyle; o respeito conforme o design somático; o rapport interconsciencial lúcido; o different point of view; a open
mind cosmovisiológica; a struggle for life; a awareness ecológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao Universalismo prático.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – Especismo: desinteligência evolutiva. Especismo é antiuniversalismo. Especismo é preconceito.
Coloquiologia. Eis 4 expressões populares associadas a determinadas espécies de modo
pejorativo: o porco (sujo); o burro (ignorante); o cavalo (grosseiro); o gambá (bêbado).
Citaciologia: – Há pouca diferença entre os homens e os animais. E muitos humanos reduzem essa diferença a nada (Kung Fu-Tzu, Confúcio; 551–479 a.e.c.). Muito pouco da grande
crueldade mostrada pelos homens pode ser atribuída realmente a um instinto cruel. A maior parte dela é resultado da falta de reflexão ou de hábitos herdados (Albert Schweitzer, 1875–1965).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Afetividade. A afetividade do evoluciólogo é igual para todas as consciências, inclusive para com os princípios conscienciais pré-humanos”.
2. “Assistente. O assistente lúcido não discrimina o público assistido, se conscins, consciexes ou princípios conscienciais pré-humanos: o que importa é assistir bem”.
3. “Carnivorismo. Enquanto a população estiver comendo carne de animais pré-humanos, a Sociedade Humana ainda estará longe da Comunex Evoluída”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal preconceituoso; a influência da grupopensenidade
estagnadora; os xenopensenes; a xenopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os autopensenes apriorísticos; a autopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a necessidade do cultivo da lucidopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; os zoopensenes; a zoopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
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Fatologia: o especismo estagnador; o especismo elitista evidenciando a dificuldade da
conscin em conviver com plantas e animais; o especismo eletivo manifestado pela preferência
a determinadas espécies; o ato de a convivência sadia com determinadas espécies não compensar
o sofrimento ocasionado a outras; a caminhada evolutiva da consciência vivenciando múltiplas
espécies até a condição de Homo sapiens; a estimativa da existência de cerca de 8,7 milhões de
espécies conhecidas no planeta Terra, das quais 6,5 milhões são terrestres e 2,2 milhões são marinhas (Ano base: 2011); a família multiespécie doméstica; a família multiespécie terráquea; o Brasil classificado como o país líder em megadiversidade do planeta; a indiferença ao sofrimento de
outra espécie, originada nos dogmas religiosos e preconceitos pessoais; a desconsideração moral;
o valor conferido à espécie conforme a possibilidade da utilização; a necessidade evolutiva de
abrir mão da visão antropocêntrica; o egoísmo acrítico; o respeito inerente à vida independente da
forma manifestada; o respeito associado apenas à condição de racionalidade, linguagem e senciência do pré-humano; a interdependência evolutiva entre os seres vivos; o desconhecimento das
redes ecológicas interdependentes; o direito natural do princípio consciencial evoluir no espaço
comum a todos, a Terra; a violência do especismo; a perspectiva instrumentalista sobre préhumanos; o especismo institucionalizado; as ideias abolicionistas; as ideias bem-estaristas; o utilitarismo; a condição senciente dos pré-humanos exigindo respeito; a exploração escravagista a determinadas espécies; a produção em massa de espécies pré-humanas; o critério sensocentrista;
o antropomorfismo em relação aos cães e gatos; a valorização da espécie com pedigree; a morte
anual de 60 bilhões de animais comida; o vegetarianismo; a idolatria a determinadas espécies em
várias culturas; a convivência difícil com a fauna sinantrópica; o criacionismo orientando o pensamento ocidental; a animosidade; a alienação; a ausência de empatia; o fechadismo consciencial;
a inexistência do senso de Universalismo; o direito positivo e negativo; a objeção de consciência;
a violação dos direitos fundamentais dos princípios conscienciais; a necessária autointegração
com o Cosmos; a necessidade da autorreeducação quanto à cidadania universal; a educação cosmovisiológica em relação à biosfera e conscienciosfera; os interesses humanos fúteis prevalecendo aos interesses do bem-estar animal; as reservas ecológicas de preservação natural; o respeito
aos interesses de todas as espécies; a empatia enquanto elemento favorecedor da qualidade ética
da ação; a conquista da vivência pacífica; a contribuição para a melhoria da qualidade de vida de
todas as pessoas e seres vivos; a Declaração Universal dos Direitos do Homem; a Declaração
Universal dos Direitos dos Animais; a Declaração Mundial dos Direitos dos Grandes Primatas;
a Ética da Vida; a Cosmoética; o Universalismo prático.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os paradeveres assumidos no Curso Intermissivo (CI) em relação à Holobioconviviologia Sadia; o desenvolvimento
parapsíquico favorecedor da autoconscientização das pararrealidades e conquista do senso de
Universalismo; as paracomunidades universalistas; os amparadores extrafísicos superintendendo
o aparecimento e desaparecimento de espécies terráqueas; as parexcursões interplanetárias favorecendo o conhecimento de espécies não existentes na Terra; o paradireito dos princípios consciemciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico preconceito-intolerância-violência; o sinergismo regressivo ignorância-belicosidade; o sinergismo interconsciencial patológico; o sinergismo nosográfico irracionalidade-impulsividade-agressividade; o sinergismo evolutivo dos seres vivos; o sinergismo afeto-respeito; o sinergismo alienação–falta de autocrítica; o sinergismo
evolutivo humano–pré-humano–planta–microbianos.
Principiologia: o princípio da igual consideração de interesses; a ausência do princípio
da não-violência; a desconsideração ao princípio da evolução conjunta interassistencial; os princípios da Cosmoética; os princípios do Paradireito; a ausência do princípio da convivência fraterna; a inexistência do princípio do Universalismo.
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Codigologia: a necessária atualização constante do código pessoal de Cosmoética
(CPC); o regramento social por meio do código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos culturais promotores da violência; os códigos sociais alienantes; os códigos sociais sectários
escravizantes; os códigos florestais.
Teoriologia: a teoria da coexistência pacífica entre todos os princípios conscienciais;
a teática da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica da convivialidade cosmoética; a evitação das técnicas manipulatórias; a teática conscienciológica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da aquisição
do senso universalista.
Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana; o laboratório doméstico da zooconvivialidade; o laboratório natural da fitoconvivialidade nas áreas verdes; o laboratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Terra.
Colegiologia: o Colégio Invisível do Universalismo; o Colégio Invisível da Taristicologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio
Invisível dos Botânicos; o Colégio Invisível dos Zoólogos; o Colégio Invisível dos Ecologistas;
o Colégio Invisível dos Conviviólogos.
Efeitologia: os efeitos do especismo nos ecossistemas planetários; os efeitos renovadores das autorreflexões; os efeitos regressivos da esquiva à recin; os efeitos retroalimentadores do
holopensene baratrosférico pessoal-grupal-geral; os efeitos estagnadores de cruzar os braços
à espera de futuro melhor; os efeitos patológicos do desperdício das responsabilidades evolutivas; os efeitos sadios das autocríticas profundas.
Neossinapsologia: o raciocínio crítico-reflexivo gerador de neossinapses; a aquisição
de neossinapses a partir do desenvolvimento do senso de gratidão; a construção de neossinapses
por meio da autorreflexão; a criação de neossinapses eliminando a sustentação de holopensenes
estagnadores.
Ciclologia: o ciclo evolutivo do princípio consciencial; a evolução energossomática por
meio dos ciclos consecutivos vegetal–pré-humano–humano; a necessidade premente do ciclo de
reflexões autocríticas perante a zooconvivialidade e fitoconvivialidade; os ciclos da interdependência grupocármica; a eficácia no manejo do ciclo erro-retificação-aprendizado; a progressão
perene dos ciclos da Natureza.
Enumerologia: a espécie alimento; a espécie estimada; a espécie hostilizada; a espécie
medicamento; a espécie lucrativa; a espécie rara; a espécie extinta.
Binomiologia: a atenção ao binômio recebimento-retribuição; a ausência do binômio
autocrítica-heterocrítica; a autoconsciencialidade lúcida quanto ao binômio conhecimento intermissivo–megarresponsabilidade interassistencial; o binômio abertismo consciencial–desassombro cosmoético.
Interaciologia: a interação algoz-vítima; a compreensão da holointeração entre os seres
vivos; a interação abertismo consciencial–cosmovisão; a interação abordagem pontual–abordagem sistêmica; a interação ação local–visão global; a interação adestramento do animal doméstico–autorreeducação no grupo social; a interação alienação-passividade.
Crescendologia: o crescendo antropófago-carnívoro-vegetariano-minerófago; o crescendo cooperação intraespécie–cooperação interespécies; o crescendo evolutivo empatia-intercompreensão-anticonflitividade-megafraternidade; o crescendo abuso-desuso; o crescendo acriticismo-autocorrupção; o crescendo ser humano–ser consciencial; o crescendo amoralidadeimoralidade-moralidade; o crescendo Ética Humana–Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio Botânica-Zoologia-Antropologia; o trinômio microbiota-flora-fauna; a ausência do trinômio racionalidade-lógica-discernimento; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio bestialidade-agressão-humilhação; o trinômio comodismo-conservadorismo-tradicionalismo.
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Polinomiologia: a inaplicação do polinômio integridade-generosidade-solidariedadeconfiabilidade; o polinômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares; o polinômio
autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorresolução interassistencial; o polinômio geoenergia–fitoenergia–zooenergia–energias conscienciais; o polinômio gentileza–afetividade madura–fraternismo–Universalismo.
Antagonismologia: o antagonismo indiferença moral / ação cosmoética; o antagonismo
conscin apriorista / conscin universalista; o antagonismo conscin dedo verde / conscin dedo marrom; o antagonismo acumpliciamento / denúncia; o antagonismo alienação / engajamento; o antagonismo alimento animal / alimento frutariano; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo conduta padrão vulgar / conduta exceção evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo de o animal doméstico também ser animal alimento; o paradoxo antievolutivo do bifrontismo comportamental; o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos; o paradoxo de esperar a solução dos conflitos sem posicionamento
atuante; o paradoxo de a verdade mesmo amarga ser preferível à doce ilusão; o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio.
Politicologia: a política ambiental; a política educacional de fomento à guarda responsável; a conscienciocracia; a política impactante do Greenpeace; a política da interassistencialidade; a política da igual dignidade; a política da convivialidade sadia com tudo e todos; a necessária erradicação da escravocracia dos pré-humanos; a exemplocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei dos Devas; a lei da responsabilidade evolutiva; as leis protetoras dos
princípios conscienciais; o respeito à lei dos direitos dos princípios conscienciais; a proteção da
flora e fauna por meio da Lei dos Crimes Ambientais.
Filiologia: a autocriticofilia; a zoofilia; a fitofilia; a naturofilia; a ecologicofilia; a cosmoeticofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a zoofobia; a fitofobia; a etnofobia; a evoluciofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a xenofobia; a logicofobia.
Sindromologia: a remissão da síndrome do egoísmo; a síndrome do avestruzismo; a síndrome do consumismo; a superação da síndrome do justiceiro; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da apriorismose; a síndrome da alienação.
Maniologia: a salvaciomania; a teomania; a egomania; a religiomania; as manias culturais; a consumomania; a acriticomania; a etnomania.
Mitologia: a erradicação do mito de os princípios conscienciais viverem apenas para
servir à Humanidade; a busca da exclusão dos mitos, preconceitos, convencionalismos e dogmas;
o mito do antropocentrismo; o descarte do mito do criacionismo; o esforço pessoal contra os mitos milenares; a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos; a queda do mito de o princípio consciencial pré-humano ser sempre o assistido.
Holotecologia: a apriorismoteca; a belicosoteca; a argumentoteca; a assistencioteca;
a ciencioteca; a coerencioteca; a convivioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Antiuniversalismologia; a Parapatologia; a Autocosmoeticologia; a Parazoologia; a Parabotânica; a Paraecologia; a Holomaturologia; a Paradireitologia; a Megafraternologia; a Evoluciologia; a Holobioconviviologia; o Universalismo; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o princípio consciencial; a consciençula; a consréu ressomada; as conscins
especistas; a conscin preconceituosa; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin
lúcida; a isca humana inconsciente; a conscin enciclopedista; a conscin cosmoética; a conscin universalista; os Devas.
Masculinologia: o algoz; o alienado; o altruísta; o ambientalista; o bem estarista; o abolicionista; o escravizador; o explorador; o cuidador; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o fitocida; o zoocida; o autocorrupto; o hipócrita; o belicoso; o biocida; o botanista; o zoólogo; o cientista; o pesquisador; o reeducador; o educador ambiental; o epicon lúcido; o escritor;
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o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o alienado; o pacifista; o filósofo e jurista inglês
Jeremy Bentham (1748–1832); o psicólogo britânico Richard Ryder (1940–); o ambientalista
brasileiro José Lutzenberger (1926–2002).
Femininologia: a algoz; a alienada; a altruísta; a ambientalista; a bem estarista; a abolicionista; a escravizadora; a exploradora; a cuidadora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a fitocida; a zoocida; a autocorrupta; a hipócrita; a belicosa; a biocida; a botanista;
a zoóloga; a cientista; a pesquisadora; a reeducadora; a educadora ambiental; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a alienada; a pacifista; a primatóloga
britânica Jane Goodall (1934–); a ambientalista queniana Wangari Maathai (1940–2011).
Hominologia: o Homo sapiens antissubumanus; o Homo sapiens anthropophagus;
o Homo sapiens vegetalophagus; o Homo sapiens mineralophagus; o Homo sapiens zoophagus;
o Homo sapiens fitophagus; o Homo sapiens etnophobicus; o Homo sapiens xenophobicus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens alienatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniespecismo estagnador = a intolerância em relação a algumas espécies de princípios conscienciais; maxiespecismo estagnador = a intolerância a qualquer espécie de
princípio consciencial.
Culturologia: o evitamento da sujeição aos idiotismos culturais; a cultura da alienação;
a cultura antropocêntrica; a cultura da evolução consciencial; a cultura da Cosmoeticologia;
a cultura do universalismo; as práticas culturais especistas; a necessária educação crítica aos idiotismos culturais no tratamento dos princípios conscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o especismo estagnador, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aconchego botânico: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Árvore: Fitoconviviologia; Neutro.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Devas: Perfilologia; Neutro.
07. Exploração subumana: Cosmoeticologia; Nosográfico.
08. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
09. Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
10. Megaidiotismo cultural: Parapatologia; Nosográfico.
11. Megatolice indefensável: Parapatologia; Nosográfico.
12. Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
13. Subumano-terapeuta: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Zooconvivialidade sadia: Conviviologia; Homeostático.
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O ESPECISMO DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE UNIVERSALISMO E COSMOÉTICA NECESSÁRIOS À HOLOCONVIVÊNCIA PACÍFICA, COM MILHÕES DE ESPÉCIES DE PRINCÍPIOS CONSCIENCIAIS EM EVOLUÇÃO NO PLANETA TERRA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, alguma vez refletiu sobre o especismo? Já realizou a autochecagem da existência do especismo nas próprias manifestações diárias?
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 56, 137 e 319.
Webgrafia Específica:
1. Black, Ricardo; BBC Brasil; Pesquisa calcula em 8,7 Milhões Número de Espécies Existentes;
24.08.2011; 09h27; 2 fotos; disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/08/110824_especies_numero
_pesquisa_rw.shtml>; acesso em: 20.09.15.

M. O. K.
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ESPECTROFOBIA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A espectrofobia é o ato ou efeito da conscin, homem ou mulher, possuir
medo exacerbado, ansiedade e insegurança perante a parapercepção de consciências extrafísicas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo espectro vem do idioma Latim, spectrum, “apar ncia; visão;
fantasma”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição fobia deriva do idioma Francês,
phobie, “fobia; medo exagerado”, e este do idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar; amedrontar; dar medo”.
Sinonimologia: 1. Medo de consciex. 2. Medo de fantasmas. 3. Paúra de avantesma.
4. Pânico de abantesma.
Neologia. As duas expressões compostas espectrofobia na infância e espectrofobia na
adultidade são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Espectrofilia. 2. Destemor quanto à clarividência. 3. Desassombro
parafenomenológico.
Estrangeirismologia: o handicapped by fear; a anxiety sensitivity.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parafenomenologia.
Proverbiologia. Eis 1 provérbio brasileiro relativo ao tema: – A assombração sabe para
quem aparece.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal fóbico; os patopensenes; a patopensenidade; os
nosopensenes; a nosopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o holopensene obnubilado pelas irracionalidades.
Fatologia: o medo da conscin ver consciex; o receio de relatar a visão do sobrenatural;
o ato de dormir com as luzes acesas com a crença errônea das consciexes só aparecerem no
escuro; a paúra de “sonhar com alma penada”; a fobia impedindo o sono profundo e reparador;
o terror noturno; o evitamento do confronto com a consciex; o ato de “querer ser cego” perante
a extrafisicalidade; as nuances do medo; a apreensão e ansiedade geradas pelo receio de visualizar
e sentir “esp ritos”; as convicções arraigadas e inquestion veis sobre a vida após a morte; os contos fantasmagóricose filmes de terror, aumentando o medo em crianças e adolescentes; a emocionalidade exacerbada ofuscando a compreensão da clarividência; a má interpretação do parapsiquismo, ocasionando traumas emocionais e psicológicos; a hipervigilância da conscin fóbica
quanto ao poss vel surgimento da “alma do outro mundo”, gerando comportamentos sociais desadaptativos; a educação materialista e sectária invalidando as vivências extrafísicas e acentuando
a espectrofobia; a aprendizagem social do medo relacionado à visagem; os temores irracionais perante a percepção impressiva de consciex; a monovisão existencial; a imaturidade e o ignorantismo pessoal ocasionando o pânico diante da aparição sobrenatural; a postura pessoal de vítima
permitindo o acumpliciamento com assediadores; a infantilidade demonstrada pela conscin espectrofóbica em relação à evolução interconsciencial; a insipiência quanto à Inteligência Evolutiva (IE); as Dinâmicas Parapsíquicas realizadas na Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI).
Parafatologia: o temor diante da realidade extrafísica; a aparição súbita da pessoa dessomada gerando pavor no indivíduo analfabeto parapsíquico; o encontro extrafísico inesperado

Enciclopédia da Conscienciologia

10127

com consciexes assediadoras reforçando a espectrofobia; a falta de autoconscientização multidimensional (AM); os autassédios travando a clarividência; os autobloqueios energéticos encefálicos advindos dos medos, ocasionando recesso parapsíquico; os traumas e fissuras das retrovidas
potencializando o receio de perceber consciexes; a ignorância dos autopotenciais parapsíquicos;
o sensitivo amedrontado não reconhecendo as energias sadias e o paravisual da consciex amparadora; a esnobação para com os amparadores extrafísicos, através da negação do autoparapsiquismo; os recursos extrassensoriais não aplicados à interassistencialidade; a desrepressão parapsíquica catalizando a desmistificação e a desdramatização da aparição extrafísica; o desenvolvimento
da sinalética energética pessoal, favorecendo o reconhecimento do padrão energético nos paracontatos; o trabalho intenso com as energias ampliando a visão de mundo da conscin; a maturidade do sensitivo ao presenciar as materializações de consciexes; a saúde parapsíquica; o ato de saber paraconviver com as consciexes; as projeções conscientes educativas eliminando os medos
e fantasias; a autopesquisa dos acoplamentos energéticos e da clarividência otimizando o destemor perante os espectros; a tenepes elucidando didaticamente a interassistência promovida na conexão entre conscin e consciex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Autoparapercepciologia-Autodiscernimentologia-Autexperimentologia evidenciando as medidas profiláticas da espectrofobia; o sinergismo patológico
do medo; o sinergismo da flexibilidade mental ajudando na superação da paúra perante consciexes; o sinergismo reflexão–mudança pensênica; o sinergismo expectativa-tensão-ansiedade frente ao medo de enfrentar consciexes; o sinergismo desdramatização-reciclagem quanto à compreensão das interações interconscienciais.
Principiologia: o princípio da autorreeducação consciencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) perante a multidimensionalidade; o princípio da convivialidade harmônica
entre conscins e consciexes; o princípio cosmoético de identificar o medo e enfrentá-lo com destemor.
Codigologia: a falta da elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da vida após a morte, estudada de maneira técnica, contribuindo
para a redução de medos dos paracontatos.
Tecnologia: as técnicas energéticas aplicadas sistematicamente, desencadeadoras das
vivências fenomenológicas homeostáticas; a técnica do enfrentamento do malestar diante dos
fantasmas; a técnica da checagem pensênica averiguando a causa do pânico frente à consciex;
a técnica da checagem holossomática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos autocomprobatórios da clarividência facial reduzindo receios
e imaginações diante da transfiguração da consciex; os efeitos desastrosos do medo de perceber
a aparição sobrenatural; o efeito bumerangue da fuga do parapsiquismo; os efeitos negativos do
acovardamento pessoal perante as relações interconscienciais; os efeitos do parapsiquismo homeostático; os efeitos negativos dos sinais e sintomas do medo na manifestação parapsíquica
pessoal; os efeitos da materialização da consciex para a conscin.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nos cursos de campo bioenergético realizados na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), propiciando a reeducação parapsíquica.
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Ciclologia: o ciclo entendimento-discernimento-conhecimento sendo profilático ao medo
de ver consciexes; o ciclo da autossabotagem denotando a fuga do autenfrentamento da espectrofobia; a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades parapsíquicas;
o ciclo da renovação pessoal reconhecer-reciclar-recomeçar quanto ao modus operandi parapsíquico; a necessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante as vivências parafenomenológicas; o ciclo de reeducação comportamental necessária para superar o medo de consciexes.
Binomiologia: o binômio medo de consciex–medo de conscin; o binômio conscin medrosa–retração energética; o binômio exacerbação emocional–distorção parapsíquica; o binômio forma-conteúdo imprescindível ao ver a transfiguração de consciexes; o binômio frontochacra–clarividência facial despertando o desenvolvimento parapsíquico pessoal; o binômio destemor parapsíquico–assistência inevitável; o binômio covardia parapsíquica–autassédio.
Interaciologia: a interação visão dogmática–mentalidade disfuncional relacionada ao
medo de consciexes.
Crescendologia: o crescendo EV–domínio energético auxiliando no destemor parapsíquico.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já para solucionar o medo de perceber a parassociedade.
Polinomiologia: o polinômio estudar-raciocinar-questionar-refletir-aprender essencial
para a identificação dos pensamentos fóbicos relacionados às consciexes.
Antagonismologia: o antagonismo clarividência / cegueira extrafísica; o antagonismo
parapsiquismo centrífugo / parapsiquismo centrípeto; o antagonismo medo egoico / destemor
evolutivo; o antagonismo parapsiquismo intelectual / parapsiquismo cerebelar; o antagonismo
conscin egoica / conscin assistencial; o antagonismo conscin jejuna / conscin veterana; o antagonismo trafor parapsíquico / trafar parapsíquico.
Paradoxologia: o paradoxo nosográfico da conscin tenepessista com medo de ver consciexes.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a energocracia; a parapsicocracia.
Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a conscienciofilia; a energofilia.
Fobiologia: a espectrofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da banalização parapsíquica.
Maniologia: a egomania; a apriorismomania; a megalomania religiosa; a nosomania;
a interiorosemania; a misticomania; a esquizomania.
Mitologia: o mito de Anúbis, o deus da morte.
Holotecologia: a fenomenoteca; a psicossomatoteca; a evolucioteca; a pensenoteca;
a psicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Discernimentologia; a Autocriticologia; a Parapercepciologia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxiologia; a Autodesassediologia; a Voliciologia; a Subcerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin jejuna quanto ao parapsiquismo; a conscin parapsíquica medrosa;
a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o homem parapsíquico; o infante parapsíquico; o médium; o místico;
o clarividente; o ectoplasta; o professor de Parapercepciologia; 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.
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Femininologia: a mulher parapsíquica; a infante parapsíquica; a médium; a mística;
a clarividente; a ectoplasta; a professora de Parapercepciologia; 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 immaturus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
conviviologus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: espectrofobia na infância = o medo de consciex vivenciado pela criança;
espectrofobia na adultidade = o medo de consciex vivenciado pelo adulto.
Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade.
Psicopatologia. O medo quanto à realidade multidimensional tem levado inúmeras conscins sensitivas, homens e mulheres, a buscarem recursos místicos e religiosos com o fito de bloquear as parapercepções, geralmente ocasionando danos energéticos, parapsíquicos e psicológicos
para si mesma.
Terapeuticologia. No âmbito da Parapercepciologia, eis, por exemplo, listadas na ordem lógica, 4 ações otimizadoras para o autenfrentamento da espectrofobia:
1. Informação: a busca por informações técnicas; o estudo e a leitura sistemática, eliminando o ignorantismo parapsíquico.
2. Experimentação: a aplicação das manobras energéticas; as técnicas de acoplamento
energético; a clarividência facial; o desenvolvimento da projeção lúcida.
3. Anotação: o registro diário das parapercepções pessoais, ampliando o entendimento
do autoparapsiquismo.
4. Feedbacks: a conversa com especialistas e pesquisadores; a troca de experiências; os
feedbacks enriquecedores.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a espectrofobia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
05. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
07. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
08. Fenomenalidade: Fenomenologia; Neutro.
09. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
10. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
12. Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
13. Paraperceptibilidade da consciex: Parapercepciologia; Neutro.
14. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
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15. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.

A ESPECTROFOBIA É FRUTO DA IMATURIDADE E AUTOIGNORANTISMO QUANTO ÀS REALIDADES MULTIDIMENSIONAIS, OCASIONANDO PERDAS DE OPORTUNIDADES AUTEVOLUTIVAS, PROEXOLÓGICAS E INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz predominar no autoparapsiquismo o destemor ou o medo? Por qual razão?
Bibliografia Específica:
1. André, Christophe; Psicologia do Medo (Psychologie de la Peur); trad. João Batista Kreuch; 304 p.; 10
caps.; 12 tabs.; 26 refs.; alf.; 22 x 14 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2008; páginas 13 a 26.
2. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 21 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 2 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 20 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 86 a 112.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 52 a 71.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 462.

L. Z.
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ESPERA INÚTIL
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A espera inútil é ato ou efeito de a conscin ficar à espera, in standby, na
inércia ou de braços cruzados aguardando algum sinal excepcional, prodígio ou algo surpreendente acontecer para tomar a iniciativa evolutiva libertária, a reciclagem existencial, o turning point,
a viragem da mesa, a reviravolta positiva ou o upgrade da própria vida humana.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo espera vem do idioma Latim, sperare, “esperar; ter esperança; contar com; ter confiança de que”. Apareceu no Século XIII. O voc bulo inútil deriva também do
idioma Latim, inutilis, “inútil; supérfluo; vão; incapaz; nocivo; prejudicial”. Surgiu no Século
XV.
Sinonimologia: 1. Espera decidofóbica. 2. Espera vã. 3. Espera nociva. 4. Sonolência.
5. Comatose existencial.
Neologia. As 3 expressões compostas espera inútil, miniespera inútil e maxiespera inútil
são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Iniciativa dinâmica. 2. Decidologia. 3. Autocentramento consciencial.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Antagonismo. A espera inútil é a postura pessoal exatamente antípoda ou antagônica
à condição da desperticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a espera inútil; a espera de assistência; a espera da compreensão dos outros;
a espera de gratificação ou retorno; o tempo de espera; o tempo perdido pela espera; a autodesorganização; a imprevidência; a atenção saltuária; a aprosexia; a dispersão psicológica; a despriorização pessoal; o ramerrame das rotinas inúteis; a falta de firmeza pessoal; o indecidismo; a autoincerteza; a falta de iniciativa; a espera sem senha nem protocolo; a espera inútil leva à melin;
a robéxis; o rolo compressor das inutilidades onipresentes na Socin ainda patológica; a falta de
autoprioridades; as mensagens sutis menosprezadas; as oportunidades perdidas; o ato de empurrar com a barriga; a cultura da postergação; a reação em cadeia das omissões deficitárias.
Parafatologia: a dinâmica da existência multidimensional.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Fobiologia: a espera decidofóbica.
Holotecologia: a mitoteca; a imagisticoteca; a infantoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Metodologia; a Autopesquisologia; a Mesmexologia; a Marasmologia; a Vivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin invigilante; a personalidade desatenta; quem funciona somente sob pressão; a conscin sem expediente.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o componente da robéxis; o indivíduo descuidado; o adepto da lei do esforço mínimo; o zumbi evolutivo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a componente da robéxis; a mulher descuidada;
a adepta da lei do esforço mínimo; a zumbi evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens abulicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniespera inútil = o ato de esperar, consciente ou inconscientemente,
a ocorrência de algum acidente de percurso parapsíquico para começar a própria reciclagem existencial (recéxis); maxiespera inútil = o ato de aguardar a iniciativa de outrem para iniciar a consecução da proéxis grupal (maxiproéxis).
Culturologia: as culturas inúteis.
Máquinas. Dentro do universo da Conscienciometrologia, há pessoas incautas somente
agindo depois da instalação da adversidade, do acidente, da doença grave, da crise existencial ou
de alguma injunção crítica da vida. Funcionam ao modo de robôs humanos ou máquinas avariadas, sob a força do tranco, movidas a empurrões, deixando as chances melhores passarem, batidas, à frente.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de condições humanas problemáticas das quais a conscin, homem ou mulher, não pode
esperar a primeira iniciativa exterior ou a ação desencadeante específica de alguém para conquistas evolutivas pessoais:
01. Amparador: não espere o amparador extrafísico identificado para resolver o problema da tenepes. Você tem de resolvê-lo contando, em primeiro lugar, consigo mesmo e com apurada autodisciplina.
02. Ciência: não espere a Ciência Convencional para resolver o problema da autoconsciencialidade multidimensional. Você tem de resolvê-lo pela força da própria vontade inquebrantável.
03. Efetivação: não espere chegar o período existencial da consecução (a partir dos 36
anos de idade) para resolver o problema da realização da proéxis. Você tem de resolvê-lo
a começar pela fase da preparação proexológica (de 1 a 35 anos de idade).
04. Família: não espere a família nuclear para resolver o problema da profissão pessoal.
Você tem de resolvê-lo por intermédio dos próprios esforços.
05. IC: não espere a Instituição Conscienciocêntrica (IC) para resolver o problema da
autevolução. Você tem de resolvê-lo através da participação pessoal no voluntariado consciente
grupal.
06. Religião: não espere a Religião para resolver o problema do autoparapsiquismo. Você tem de resolvê-lo no empenho das próprias experiências com a sinalética energética e parapsíquica.
07. Viagem: não espere a longa viagem ao Exterior para resolver o problema da auteducação. Você tem de resolvê-lo a partir de muito estudo, leitura e dedicação ao autodidatismo.
Oportunidades. Segundo a Autodiscernimentologia, não adianta passar as responsabilidades, quando pessoais, para outrem. A evolução e todos os grandes êxitos pessoais são resultados dos próprios esforços. Ninguém é privilegiado no Cosmos. Temos direitos, deveres e oportunidades iguais. Todo sucesso cosmoético depende do autodiscernimento.
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Taxologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, a espera inútil significa e põe a nu
longa série de inutilidades interativas quanto à evolução consciencial, por exemplo, estas 15, dispostas na ordem alfabética:
01. Inutilidade da abulia: a apatia; a prostração; a depressão.
02. Inutilidade da apriorismose: o encolhimento da lucidez; o monoideísmo.
03. Inutilidade da castração evolutiva: a autovitimização; o acriticismo.
04. Inutilidade da esquivança: a hibernação existencial; a adinamia.
05. Inutilidade da inércia: a preguiça; a tibieza; o desleixo.
06. Inutilidade da inibição: a timidez; a incomunicabilidade.
07. Inutilidade da interiorose: o exílio evolutivo voluntário.
08. Inutilidade da neofobia: a condição antiverpon; a xenofobia.
09. Inutilidade do bairrismo: o autoconfinamento; o separatismo.
10. Inutilidade do encaramujamento: o autencapsulamento patológico.
11. Inutilidade do hermetismo: o eremitismo; o anacoretismo; o cenobitismo.
12. Inutilidade do isolacionismo: o autismo social; a alienação.
13. Inutilidade do paroquialismo: a esquiva intelectual; o facciosismo.
14. Inutilidade do porão consciencial na adultidade: as automimeses dispensáveis.
15. Inutilidade do varejismo consciencial: a minivisão das realidades e pararrealidades.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a espera inútil, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
2. Atenção: Mentalsomatologia; Neutro.
3. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
4. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
5. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
6. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
7. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.

A PESQUISA DE POSSÍVEL ESPERA INÚTIL, EM ALGUMA
ÁREA DE MANIFESTAÇÃO, POR PARTE DA CONSCIN,
HOMEM OU MULHER, SOMENTE PODE MELHORAR
A QUALIDADE LÓGICA DA VIDA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. A dinâmica da vida evolutiva se desenvolve de modo razoável para você? Não existe qualquer espera inútil atravancando o processo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 410, 593 e 681.
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; páginas 70, 71 e 387.
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ESPETACULARIZAÇÃO
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A espetacularização é a transformação de determinada manifestação humana em espetáculo, nem sempre correto e com boa intenção, mas, em geral, de modo excessivo
e perdulário.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo espetáculo vem do idioma Latim, spaectaculum, “espet culo;
vista; aspecto; chamar a atenção pública; jogos públicos; ser not vel; ser digno de se ver”, e este
de spectare, “olhar; observar atentamente; contemplar”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Molduragem da realidade. 2. Rótulo dos fatos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo espetáculo:
espetacular; espetacularidade; espetacularização; espetaculosa; espetaculosidade; espetaculoso.
Neologia. O vocábulo espetacularização e as duas expressões compostas espetacularização centrífuga e espetacularização centrípeta são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Realidade nua e crua. 2. Conteudologia. 3. Anonimato.
Estrangeirismologia: as performances públicas ou de rua; os corpus específicos de análise da discursividade sobre a corrupção tornada banal; o mise-en-scène; o sic transit gloria mundi; o wasted time; o Administrarium; o Conviviarium; o reality show; a money society.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade humana grupal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da realidade intrafísica; os oniropensenes; a oniropensenidade; a autopensenização carregada no sen; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a espetacularização; o objetivo ou a intenção da espetacularização; a qualificação das espetacularizações; a espetacularização da vida moderna; os processos de espetacularização das cidades contemporâneas; o ambiente urbano prostituído pelas espetacularizações multiformes; a espetacularização da miséria, do sofrimento alheio e das pandemias; as demagogias políticas do populismo exacerbado; as paradas comemorativas; os desfiles militares; as demonstrações de força política belicosa; a indústria cultural; a suntuosidade das exibições públicas; os abusos e excessos da megavisibilidade da parafernália midiática intensificada por toda parte; os diferentes circuitos de difusão e de mercado dos produtos culturais de baixa qualidade; os departamentos e secretarias de cultura, turismo, comunicação e propaganda política do Estado; o alto
preço pago pelos contribuintes pelas espetacularizações do governo corrupto indiferente aos direitos dos cidadãos; a vida em frente às telas digitais na Socin Contemporânea; o mercado de consumo globalizado; os impérios midiáticos; os monopólios comunicativos; as altas verbas publicitárias; a conversão da realidade em espetáculo; a transformação dos fatos em entretenimento; a captação tendenciosa da realidade; a maquilagem de eventos tornando-os vendáveis; o carregamento
nas tintas; a incitação planejada da curiosidade mórbida; a exploração melodramática do sofrimento alheio; a conivência dos milhares de espectadores ávidos por emoções subumanas; os calendários, feriados prolongados e dias chamados santos; os festivais, festanças e festejos populares; as relações simbólicas entre a realidade e a ficção na manutenção do pão e circo do povão;
o incremento paroxístico dos poderosos recursos das metodologias informacionais juntando as reportagens criminalísticas com as dramaturgias maximizadas; os elementos narrativos televisivos
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nas reconstituições dos crimes, proporcionando a reprodução simbólica do sentimento coletivo de
insegurança, impunidade e o reforço da percepção sobre a ineficácia da política e da Justiça do
Brasil; a exploração dramática das ocupações espetaculares dos espaços públicos e privativos das
instâncias sociais; os deslocamentos e teledistribuições de bens culturais, populares, materiais
e imateriais na vida superconsumista do mundo globalizado; a apropriação do vocabulário extremista por parte dos diários e a disseminação tornada banal junto à opinião pública; os desmandos
governamentais criando dificuldades para vender facilidades políticas nas eleições do regime
representativo corrupto; a criação de novos públicos ávidos de consumidores de supérfluos; os
produtos de baixa qualidade e a mcdonaldização do jornalismo; a mancha indelével na História
Humana dos espetáculos orgíacos, trágicos, das propagandas nazistas do Século XX; a omissuper
evolutiva; a ausência completa de espetacularização no serenismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os estupros evolutivos e a evitação dos fenômenos parapsíquicos
espetaculares; as dramatizações extrafísicas paraterapêuticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da química entre os atores evolutivos afins.
Principiologia: o princípio da descrença embasando a consciência crítica.
Codigologia: a quebra dos códigos de Ética Humana em prol de maiores índices de audiência; 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, patrocinadores e consumidores de espetáculos anticosmoéticos.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as neotecnologias comunicativas propagando instantaneamente imagens e informações pelo Globo Terrestre; as técnicas espúrias de
manipulação da massa humana impensante.
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 Conviviólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Invexologistas.
Efeitologia: 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.
Ciclologia: o ciclo ver–ser visto.
Enumerologia: a midiatização da Socin; a digitalização da realidade; a estetização do
olhar; a teatralização do cotidiano; a performatização da conduta; a popularização da intimidade;
a mercantilização da vida. As artes do espetáculo; o espaço cultural; o horário de exibição; o painel luminoso; a imagem de fundo; o jogo para o público; a exposição universal.
Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio palco-plateia.
Interaciologia: a interação ator-espectador; a interação sensacionalismo-comocionalismo; a interação impressionamento-sugestionamento; a interação sensibilização-manipulação;
a interação passivismo-alienação.
Crescendologia: o crescendo audiência-patrocínio-lucro.
Trinomiologia: o trinômio tensão-drama-emoção; o trinômio personagens-enredos-fantasias; 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.
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Antagonismologia: o antagonismo essência / aparência; o antagonismo mundo real
/ mundo ficcionalizado; o antagonismo mensagem / moldura.
Paradoxologia: o paradoxo do palco existencial excelente da conscin atriz canastrona;
o paradoxo tragédia de poucos–espetáculo para muitos.
Politicologia: as políticas públicas de propaganda.
Legislogia: a lei do maior esforço da conscin no palco existencial.
Filiologia: a sociofilia; a palcofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a sociofobia; a palcofobia.
Sindromologia: a síndrome do voyeurismo; a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a ludomania.
Mitologia: a fabricação de mitos populares.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a geografoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Conformática; a Priorologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Geopoliticologia; a Grupocarmologia.
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; o grande público; o casting do evento em voga;
a celebridade instantânea.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o formador de opinião.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a formadora de
opinião.
Hominologia: o Homo sapiens spectabilis; o Homo sapiens palcophilicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens terrenus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo reptilianus; o Homo sapiens behavior; o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens incautus.
V. Argumentologia
Exemplologia: espetacularização centrífuga = a transformação em espetáculo do patrocínio do artista pelo próprio fã-clube; espetacularização centrípeta = a transformação em espetáculo do trabalho espúrio dos paparazzi.
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Culturologia: a cultura moderna da Megacomunicologia; os idiotismos culturais onipresentes; a cultura de massa; a cultura do espetáculo; a cultura midiática; a cultura inútil; a indústria cultural.
Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de espetacularizações:
01. Espetacularização da cultura popular: o mercantilismo do capitalismo selvagem
aplicado nos espetáculos folclóricos dos produtos folkmidiáticos.
02. Espetacularização das mídias em geral: os escândalos artísticos multifacéticos dos
tabloides e a espetacularidade das questões sociais; o exibicionismo; os diários íntimos expostos
na Internet.
03. Espetacularização das tradições religiosas: as romarias, procissões e pagamentos
de promessas com o pseudossagrado tornado espetacular como meio de persuasão dos fiéis idólatras.
04. Espetacularização do carnaval: os desfiles e os préstitos carnavalescos patrocinados pelo governo paralelo dos narcotraficantes na espetacularidade do entretenimento.
05. Espetacularização do cinema: os espetáculos de trucagens dos filmes de ação e terror; as entregas do Oscar irradiadas pela Terra com o cinemascope, o technicolor e o sound surround.
06. Espetacularização do horror: as guerras televisionadas; a banalização da morte;
o terrorismo político dos atentados no Rio de Janeiro e São Paulo, incentivado pela imprensa, na
simbiose dos órgãos de difusão com as organizações terroristas, na espetacularidade das prisões.
07. Espetacularização do jornalismo: o sensacionalismo informativo ou o espetáculo
das notícias momentosas com a espetacularidade da corrupção no regime da pseudodemocracia.
08. Espetacularização dos crimes violentos: os espetáculos deploráveis de violência
ao vivo ou de ficção, nos canais televisivos, e o poder coercitivo, hipnótico e informativo da idiotizante telinha.
09. Espetacularização dos esportes: o mercantilismo da grandiosidade das olimpíadas,
dos torneios internacionais de futebol da Fifa, do boxe e da riscomania generalizada.
10. Espetacularização dos eventos de moda: os desfiles, as fashions e os exageros na
Socin do espetáculo dos arrivistas, nouveaux riches e alpinistas sociais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a espetacularização, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Autovendagem: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Behaviorismo: Intrafisicologia; Neutro.
06. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
07. Dardanologia: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Jornalismo marrom: Comunicologia; Nosográfico.
10. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
11. Moldura: Evoluciologia; Neutro.
12. Palco existencial: Intrafisicologia; Neutro.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
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AS ESPETACULARIZAÇÕES, EM TESE, TENDEM A SER
GRANDIOSOS ESPETÁCULOS ANTICOSMOÉTICOS, CULMINANDO NOS EVENTOS POLÍTICOS, BABILÔNICOS,
EM MÚLTIPLOS PAÍSES, DOS DITADORES MODERNOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se prestou, consciente ou inconscientemente,
na condição de figurante, em algum tipo de espetacularização? Por qual razão?
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ESPIRAL GRATULATÓRIA
(AUTOLIBEROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A espiral gratulatória é o movimento periódico de revisitação ao passado
com sentimento pleno e crescente de gratidão, empreendido pela conscin intermissivista autolúcida, homem ou mulher, no estágio de libertação do curso grupocármico, ressignificando com benignidade fatos e parafatos adversos recentes ou remotos, considerando consciências, anteriormente assistidas e perdoadas, tidas agora na condição de benfeitoras, patrocinadoras de aportes
autopesquisísticos e proexológicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo espiral deriva do idioma Latim Medieval, spiralis, e esta do idioma
Latim, spira, “que tem forma de espira”. Apareceu no Século XVII. A palavra gratidão procede
do idioma Latim, gratitudo, “gratidão”. Surgiu em 543.
Sinonimologia: 1. Espiral de agradecimento. 2. Circularidade crescente gratulatória.
3. Hélice gratulatória.
Neologia. As 3 expressões compostas espiral gratulatória, espiral gratulatória básica
e espiral gratulatória avançada são neologismos técnicos da Autoliberologia.
Antonimologia: 1. Estagnação na ingratidão. 2. Perpetuação dos desafetos. 3. Persistência nas desavenças.
Estrangeirismologia: a indispensável etapa de forgiveness; o penchant espontâneo para
a autorrenovação evolutiva; a impossível condição do forget; os resgates evolutivos realizados
sans souci; o gap evolutivo de longo curso a ser equalizado; o trailler de futuros Cursos Intermissivos (CIs) descortinados pelo extrapolacionismo autoparapsíquico; as idas e vindas incessantes
da démarche evolutiva espiralar; a valorização da notitia innata; a autorretrobiografia esclarecendo takes evolutivos obscuros; o revival da Passadologia autolúcida gratulatória; o Zeitgeist reconfigurando contextos e personalidades; a revivescência holomnemônica promissora uncut; a gratidão evolutiva pela seriéxis ecoando ad aeternum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às espirais evolutivas libertárias do curso grupocármico.
Proverbiologia. Eis 4 provérbios referentes ao tema: – Há males que vêm para bem.
Não basta perdoar, melhor é retornar para agradecer. Se o afeto une, o desafeto ata. Perdoar
não significa concordar.
Megapensenologia. Eis 11 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Gratidão:
inteligência evolutiva. Agradecer é autolibertar-se. Gratidão: sentimento mentalsomático. Benevolência dá frutos. Inexiste meio perdão. Clemência é megatributo. Magnanimidade cria vínculos. Gratidão é evolução. Nós não. Laços. Ninguém abandona ninguém. O perdão liberta.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema:
1. “Evolutividade. A espiral evolutiva da consciência é a linha quebrada onde, às vezes torna-se necessário dar 1 passo atrás, a fim de se dar 2 passos à frente. A relevância da memória é eliminar o esquecimento que causa a linha quebrada”.
2. “Gratidão. O ato de gratidão envolve abnegação e sacrifício e, em alto nível de manifestação, apresenta evidente magnanimidade”.
3. “Linhas. A evolução da consciência se faz em linha espiral”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da harmonização evolutiva; o holopensene pessoal
recompositivo; a fôrma holopensênica interassistencial; a autopensenização restaurativa; a autopensenidade paradireitológica; o materpensene interassistencial libertário; os retropensenes; a retropensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benigno-
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pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade gratulatória; a autopensenezação pacificadora; a amplitude autopensênica policármica; os neopensenes patrocinadores de
amortizações evolutivas; a neopensenidade grata; a anulação da influência de fôrmas holopensênicas pregressas; a autorreestruturação pensênica libertária; a hierarquização da autopensenidade
gratulatória.
Fatologia: a espiral gratulatória; a manifestação consciencial inequívoca da inteligência
recompositiva grupocármica; o fato de a gratidão ser atributo mentalsomático avançado, não emocional; a renúncia definitiva às inclinações, dileções e interesses secundários egoicos; a reconciliação na condição técnica basilar da autevolução; a preparação para a vivência racional da reconciliação avançada portadora de pacificação íntima; a impossibilidade de esquecimento imposta pela
holomemória; os impactos maturológicos do retorno ao passado; a ausência de pertúrbios quanto
às lembranças desagradáveis; o inevitável autodistanciamento cosmoético grupocármico temporário; a transformação de vissicitudes em enormes aprendizados evolutivos; a manifestação egocêntrica do orgulho impedindo o exercício sadio da gratidão; a questão complexa das existências
conscienciais trancadas devidas, em parte, à ingratidão; o autocombate sadio e definitivo às irracionalidades da desafeição; a heteronomia interprisional na condição de pusilanimidade antievolutiva; a autossuperação da ansiedade dificultadora da qualificação intencional reconciliatória;
o preço da cessão integral de direitos patrimoniais da autovolição a outrem; o abandono definitivo
de queixas e reclamações face aos aportes interassistenciais recebidos; o saldo gratulatório da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as etapas de vacinação autopesquisística contra os redutores do autodiscernimento afetivo; o retorno espiralar reparatório a penates; a forma helicoidal do DNA sugerindo a espiral evolutiva; o fim dos conflitos e desentendimentos inúteis; o dicionário reconciliatório pessoal qualificado; a antecipação dos autorrevezamentos prenunciada pela colheita intrafísica; a gratidão pelo proveito máximo da bagagem autocognitiva multividas; o preenchimento
meticuloso do Livro dos Credores Grupocármicos; o autexemplarismo cosmoético da gratidão refletido nos segmentos autoproéxicos; a qualificação crescente da tares verponística autogesconográfica recompositiva grupocármica; a egobiografia proexológica comparada na condição de preito de gratidão autoliberatório; o somatório de auto e heterorreconciliações, trazendo a paz consciencial duradoura; a postura mentalsomática gratulatória pelos bens recebidos e males evitados;
a construção crescente da autemancipação evolutiva policármica pela adoção da Cosmoética;
a Dinâmica Parapsíquica da Tenepes, fonte inesgotável de oportunidades recompositivas;
o aguardo feliz do quarto tempo evolutivo da colheita intermissiva; o tempo perene da gratidão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de suporte para o processo gratulatório; a autossinalética energoparapsíquica ressumando gota a gota,
devido à neopostura heteroperdoadora incondicional; a inspiração do amparo extrafísico avançado promovendo aparentes retrocessos nos resgatexes gratulatórios; a fase gratulatória do encaminhamento evolutivo de assistidos pessoais pelos amparadores extrafísicos; a autodecantação do
paracérebro trazendo autolibertação holomnemônica; o sentimento consciencial grato imanente
paracerebral e mentalsomático; o terceiro tempo evolutivo consolidado pelas atividades intra
e extrafísicas de assistência; o neoperíodo intermissivo aguardado na condição de desafio jubiloso
vindouro; os cons intermissivos parapsíquicos magnos, recapturados no labor autolibertário da
terceira idade física; o compléxis alcançado após atendimento às cláusulas pétreas da recomposição grupocármica; a condição de minipeça autolúcida funcionante no fluxo cósmico do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o aumento gradativo da autoconscientização multidimensional (AM) graças à auto-harmonia afetiva; as autorretrocognições recorrentes inspiradas
por parapreceptores, orientando a autolibertação consciencial; o papel multidimensional da Enciclopédia da Conscienciologia no processo autoliberatório; o agradecimento diário aos compassageiros evolutivos, plataforma interassistencial para se caminhar com as próprias parapernas;
a recorrência de extrapolacionismos autoparapsíquicos gratulatórios, graças à aplicação técnica
heteroperdoadora; o preenchimento de lacunas holomnemônicas graças às autorretrocognições libertárias; a amortização evolutiva espiralar de débitos pelo autoparapsiquismo intelectual; a quali-
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ficação paradireitológica da autoconsciencialidade gratulatória; a gratidão diuturna pelas orientações das equipexes amparadoras; o agradecimento pelo pioneirismo cosmoético da primeira geração de egressos dos Cursos Intermissivos; a paraconduta grata atenuando a conta-corrente egocármica; os benefícios inavaliáveis da recomposição grupocármica; os aportes projeciológicos agregados à conta-corrente policármica; as autorreflexões cosmovisiológicas pelas oportunidades de
vivência da alternância multidimensional; a conquista da autolibertação evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoimperdoador-heteroperdoador; o sinergismo abrir
mão–dar a mão; o sinergismo atos-consequências; o sinergismo intervenção-intercessão; o sinergismo ressarcimento-amortização; o sinergismo interprisão-vitimização; o sinergismo reconciliação-autocura.
Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da descrença (PD); o princípio
da autorreconciliação universal; o princípio básico da megafraternidade; o princípio de se buscar sempre o melhor para todos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o principium coincidentia oppositorum; o princípio da hierarquia evolutiva dos códegos; o princípio da contribuição proexológica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código do conscienciólogo; o código social; o código parassocial; o codex subtilissimus pessoal; os códigos das comunexes evoluídas.
Teoriologia: a teoria da Holomnemonicologia; a teoria da Megafraternologia; a teoria
da Retribuiciologia; a teoria da Interassistenciologia; a teoria da Policarmologia; a teoria dos
Cursos Intermissivos; a teoria do Curso Grupocármico.
Tecnologia: a técnica da espiral gratulatória; a técnica da projeção vexaminosa; a técnica do perdão antecipado; a técnica do autoimperdoamento; a técnica do primeiro discernimento; as técnicas de auto e heterorreconciliação; a técnica do perdão; a técnica da revisitação
neossignificante; a técnica de autorreelaboração cosmoética das adversidades.
Laboratoriologia: o autolabcon; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da
Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio
Invisível dos Holomemorialistas; o Colégio Invisível dos Pensenologistas; o Colégio Invisível da
Paracronologia.
Efeitologia: os efeitos sadios de causas adversas passadas; o efeito positivo das perdas
aparentes; o efeito halo da reconciliação; os efeitos notórios dos congraçamentos; o efeito gratulatório do cultivo de afetos; o efeito benigno do perdão incondicional; o efeito edificante da harmonia afetiva.
Neossinapsologia: as neossinapses orientadas para a mudança de patamar evolutivo; as
neossinapses dirigidas pela autolibertação evolutiva; as neossinapses aplicadas às recomposições evolutivas; as neossinapses voltadas à interassistência multiexistencial; as neossinapses utilizadas nas etapas das autorreconciliações; as neossinapses criadoras da neopostura gratulatória; as neossinapses desprogramadoras de retrossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo auto-holobiográfico; o ciclo evolutivo autosseriexológico;
o ciclo da erronia; o ciclo evolutivo autolibertário dos estágios do Curso Grupocármico; o ciclo
evolutivo dos tempos dos Cursos Intermissivos; o ciclo das paraprofilaxias; o ciclo evolutivo do
Curso da Liberdade.
Enumerologia: a espiral do egoísmo; a espiral da negação; a espiral do arrependimento; a espiral da autoconsciencialidade; a espiral da retribuição; a espiral da contribuição; a espiral
da gratidão.
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Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância; o binômio providencial antecipação-emancipação; o binômio doação-recepção; o binômio senso de dever–cessão de
direitos; o binômio holomemória-heterogratidão; o binômio tacon-tares; o binômio autobenignidade-clemência; o binômio reconhecimento-aprovação.
Interaciologia: a interação minimoréxis-maximoréxis-multimoréxis; a interação autocompléxis-multicompléxis; a interação amortização-quitação; a interação paciência-compreensão; a interação CCCI-CCCE; a interação assentimento-anuência; a interação pacificação íntima–autolibertação.
Crescendologia: o crescendo economia de males–economia de bens; o crescendo autoproéxis-maximoréxis-reproéxis; o crescendo antivitimização-autobenignidade; o crescendo miniaporte-maxiaporte-megaaporte; o crescendo do autoprotagonismo evolutivo; o crescendo autodiscernimento-hololucidez.
Trinomiologia: o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio medo do passado–medo do presente–medo do futuro; o trinômio erro-engano-equívoco; o trinômio acerto-conquista-saldo; o trinômio autoproéxis-maxiproéxis-compléxis; o trinômio irrompimento do psicossoma–irrompimento do mentalsoma–irrompimento do paracérebro; o trinômio intermissão-ressoma-dessoma; o trinômio retribuição–contribuição–colheita intrafísica.
Polinomiologia: o polinômio das etapas proexológicas primeiro tempo (aquisição)–segundo tempo (consecução)–terceiro tempo (distribuição)–quarto tempo (colheita); o polinômio
euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio descer-subir-recuar-retornar; o polinômio infortúnio-adversidade-vicissitude-agravo; o polinômio idas-vindas-voltas-vidas; o polinômio perdão-reconciliação-reparação-gratidão; o polinômio ensaio-erro-experimento-acerto.
Antagonismologia: o antagonismo omissão deficitária / omissuper; o antagonismo desafeição / reconciliação; o antagonismo autopunição / autocura; o antagonismo egoísmo / fraternismo; o antagonismo conduta padrão / conduta exceção; o antagonismo autonomia / heteronomia; o antagonismo gratidão / ingratidão.
Paradoxologia: o paradoxo de o retrocesso evolutivo interassistencial ocorrer para libertar ex-vítimas e ex-algozes; o paradoxo do aparente looping evolutivo para resgatar compassageiros desavindos; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo de a autevolução somente existir em grupo; o paradoxo de grandes acertos conscienciais poderem ser anônimos;
o paradoxo de as honrarias humanas nem sempre coincidirem com as para-honrarias evolutivas;
o paradoxo de as mais belas aparências poderem ser enganosas; o paradoxo do brilho evolutivo
da modéstia autolúcida.
Politicologia: a cognocracia; a proexocracia; a maxiproexocracia; a parademocracia;
a parapsicocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da perenidade dos afetos; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei
da harmonia cósmica; as paraleis justas e evolutivas da Cosmoética; as leis paradireitológicas;
as leis de retribuição dos aportes.
Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a raciocinofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia; a discernimentofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da autoculpa; a síndrome
da vingança; a síndrome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome da mediocrização; a síndrome do infantilismo adulto (neotenia).
Maniologia: o preço evolutivo da mania de revanche na busca de pseudojustiça com as
próprias mãos.
Holotecologia: a infortunioteca; a assistencioteca; a proexoteca; a maxiproexoteca;
a morexoteca; a sincronoteca; a liberoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autoliberologia; a Interassistenciologia; a Autonomologia; a Automaterpensenologia; a Recomposiciologia; a Autocompletismologia; a Autacertologia; a Autacertometrologia; a Autoverbaciologia; a Holomaturologia; a Parapsicotecologia; a Pré-Intermissiologia; a Autorrevezamentologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin grata; a conscin autoimperdoadora; o indivíduo heteroperdoador;
a consciex transmigrada; a personalidade fora da curva; a isca humana autolúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o autor conscienciológico
tarístico; o completista; o agente retrocognitor autolúcido; o projecioterapeuta; o consciencioterapeuta; o autoconscienciômetra; o inversor existencial; o reciclante existencial; o recinólogo; o tenepessista; o ofiexista; o autoproexista; o maxiproexista; o autorreeducador; o duplista; o intelectual parapsíquico tarístico; o verbetólogo; o verbetógrafo profícuo; o polímata; o autopesquisador;
o projetor consciente; o homem de ação; o tertuliano assíduo; o teletertuliano assíduo; o reconhecedor; o intercomunicante multidimensional; o orientador evolutivo; o teleguiado autocrítico;
o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a compassageira evolutiva; a autora conscienciológica
tarística; a completista; a agente retrocognitora autolúcida; a projecioterapeuta; a consciencioterapeuta; a autoconscienciômetra; a inversora existencial; a reciclante existencial; a recinóloga; a tenepessista; a ofiexista; a autoproexista; a maxiproexista; a autorreeducadora; a duplista; a intelectual parapsíquica tarística; a verbetóloga; a verbetógrafa profícua; a polímata; a autopesquisadora;
a projetora consciente; a mulher de ação; a tertuliana assídua; a teletertuliana assídua; a reconhecedora; a intercomunicante interdimensional; a orientadora evolutiva; a teleguiada autocrítica;
a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens gratus; o Homo sapiens benemeritus; o Homo sapiens liberator; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens consequentis; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens serenissimus; a Conscientia libera (CL).
V. Argumentologia
Exemplologia: espiral gratulatória básica = a aplicada a fatos, parafatos e consciências
no escopo da vida humana atual; espiral gratulatória avançada = a aplicada a fatos, parafatos
e consciências no escopo da seriéxis.
Culturologia: a cultura interassistenciológica; a cultura retribuiciológica; a cultura parassolidária; a cultura gratulatória; a cultura megafraterna; a cultura prestimosa; a cultura contribuiciológica; a cultura universalista; a cultura paradireitológica; a cultura amparológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a espiral gratulatória, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Autacertometria: Autocompletismologia; Neutro.
04. Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
05. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
06. Gratidão verbetográfica: Megafraternologia; Homeostático.
07. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
08. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Reconciliação autocurativa: Autevoluciologia; Homeostático.
Reconhecimento: Holomaturologia; Homeostático.
Redes parassociais de interassistência: Interassistenciologia; Homeostático.
Ressignificação libertadora: Recexologia; Homeostático.
Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.

A PARTIR DA APLICAÇÃO TÉCNICA DA ESPIRAL GRATULATÓRIA, POR INICIATIVA ESPONTÂNEA OU INSPIRAÇÃO
DOS AMPARADORES, O ESTÁGIO EVOLUTIVO DA LIBERTAÇÃO SERÁ ATINGIDO PELAS CONSCINS AUTOLÚCIDAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a revisitação ao passado, brindando
com reconhecimento gratulatório as adversidades e consciências envolvidas, agora consideradas
benfeitoras? Compartilhou a experiência por meio de gescon?
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; pref. da 2ª edição Daniel Muniz; 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 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; 3ª Ed. rev.
e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 153 a 276.
2. Idem; Binômio Antivitimização-Autobenignidade aplicado à Autocuroterapia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; Janeiro-Março; 2008; páginas 62 a 73.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 272, 403, 562, 472
e 1.271.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 48, 665, 766
e 983.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 313, 802 e 912.
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ESPÓLIO AUTORREVEZADOR
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O espólio autorrevezador é o conjunto dos bens intrafísicos, patrimoniais,
humanitários, evolutivos, cosmoéticos, tarísticos ou da automegagescon, deixados providencialmente pela conscin lúcida quanto à holomaturidade seriexológica, na condição de minipeça interassistencial do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, ao dessomar, objetivando
a continuidade das tarefas libertárias por meio do autorrevezamento multiexistencial, proexológico, na próxima vida humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo espólio vem do idioma latim, spolium, “despojo de algum animal ou inimigo; pele; couro; presa; roubo; tomada”. Surgiu no Século XVI. O primeiro elemento
de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re
provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O segundo elemento de composição vez vem do mesmo idioma Latim, vicem, acusativo de
vix, “vez; sucessão; alternativa”. A palavra revezamento apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Espólio paratécnico. 2. Espólio proexológico. 3. Espólio interassistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas espólio autorrevezador, espólio autorrevezador
novo e espólio autorrevezador veterano são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 1. Espólio materialista. 2. Espólio vulgar.
Estrangeirismologia: o self-relay evolutivo; o follow up autoconsciencial; o Retrocognitarium; a notitia innata; o shibboleth evolutivo pessoal; o codex subtilissimus pessoal; a conquista evolutiva do selfheirship; o upgrade evolutivo planejado; os itens para posterior rapport autorretrocognitivo; a autoconsciência quanto ao próprio timeline multiexistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade seriexológica evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia Pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; a autobatopensenidade cosmoética; os grafopensenes reiterados; a grafopensenidade autoconsciente; o patrimônio preparado para as próximas autoevocações retropensênicas; os elementos avivadores dos genopensenes na vida futura.
Fatologia: o conteúdo humano do autorrevezamento; o novo patamar evolutivo pessoal;
o continuísmo consciencial, evolutivo, lógico; a Megaproexologia; os marcos proexológicos fixados; o maxiespólio autorrevezador capaz de representar os rastros interassistenciais do compléxis.
Parafatologia: o espólio autorrevezador; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autobiografia multiexistencial entrosada
de vida em vida intrafísica; os autorrevezamentos multiexistenciais, conscientes, contínuos, seculares e milenares; o cálculo do próprio revezamento existencial; a fase do pré-autorrevezamento; o autorrevezamento multissomático; as autorreciclagens multiexistenciais; a auto-herança multiexistencial minuciosamente calculada; o preparo hoje dos vestígios autevolutivos otimizadores
do amanhã; o acervo para o descortino do véu obscurante entre as vidas humanas.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da impregnabilidade energética dos materiais físicos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) registrado indicando o nível autevolutivo expresso em retrovida.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial cosmoética; a teoria da seriéxis.
Tecnologia: as técnicas dos autorrevezamentos multiexistenciais; a técnica evolutiva da
autovisão prioritária; a técnica de elaboração da retrossenha pessoal; a técnica de identificação
da retrossenha pessoal; a técnica do entrelinhamento lógico; as técnicas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial; a técnica de viver evolutivamente na multiexistencialidade lúcida; as neotecnologias de conservação e restauração do acervo histórico da
Humanidade.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico das autorretrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito otimizador do códego no autorrevezamento multiexistencial; os
efeitos da cosmovisão holobiográfica; o efeito halo do espólio autorrevezador pessoal no grupo
evolutivo.
Ciclologia: o ciclo de produtividade multiexistencial por meio dos autorrevezamentos;
o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: o autocompromisso multiexistencial; a autobagagem multiexistencial;
a auto-herança multiexistencial; o espólio multiexistencial; a retrossenha multiexistencial; a cápsula multiexistencial; a prova multiexistencial.
Binomiologia: o binômio especialismo holobiográfico–autorrevezamentos multiexistenciais; o binômio autorrevezamento–futuros leitores; o binômio espólio explícito–espólio autencriptado; o binômio espólio individual–espólio grupal.
Interaciologia: a interação princípio da programação existencial–princípio evoluído do
autorrevezamento multiexistencial; a interação Paragenética–auto-herança.
Crescendologia: o crescendo multicompletismos–autorrevezamentos proexológicos;
o crescendo díptico evolutivo–autorrevezamento multiexistencial.
Trinomiologia: o trinômio autorrevezamento multiexistencial–fôrma holopensênica–
–cápsula do tempo pessoal; o trinômio seriéxis–autorrevezamentos–continuísmo evolutivo; o trinômio dos autorrevezamentos novos somas–contextos diferentes–mesmas intenções; o trinômio
catálise evolutiva–autorrevezamentos–autoproéxis.
Polinomiologia: o polinômio do autorrevezamento multiexistencial curto prazo–médio
prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
Politicologia: a democracia; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da eterna evolução consciencial; a lei do retorno; a lei do maior esforço autevolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a autocogniciofilia; a autopesquisofilia; a laborfilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a seriexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a recexoteca; a cronoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Intrafisicologia; a Holomnemônica;
a Seriexologia; a Holobiografologia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Evoluciologia;
a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Autocriteriologia; a Holopercucienciologia; a Paraetologia; a Paracronologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o legatário multiexistencial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a legatária multiexistencial.
Hominologia: o Homo sapiens autohereditator; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo
sapiens reversator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens genopensenologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: espólio autorrevezador novo = o da consciência iniciando os autorrevezamentos multiexistenciais; espólio autorrevezador veterano = o da consciência experiente com
autorrevezamentos prévios entrosados.
Culturologia: a cultura da Seriexologia; a cultura da Autoproexologia; a Multiculturologia da Autorrevezamentologia; a cultura do continuísmo construtivo.
Taxologia. Sob a ótica da Autorrevezamentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 categorias de espólios apresentando conotações autorrevezadoras:
01. Espólio bibliográfico: a biblioteca de obras pessoais; as gescons; a megagescon.
02. Espólio documental: os registros autobiográficos.
03. Espólio fotográfico: as fotografias de etapas do labor proexológico.
04. Espólio heurístico: os inventos; as descobertas científicas; as neoverpons; as neotécnicas.
05. Espólio holopensênico: a fôrma holopensênica homeostática esmerada.
06. Espólio instrumental: os objetos de uso cotidiano conforme o momento evolutivo.
07. Espólio lexicológico: os neologismos técnicos, funcionais, criados; a Orismologia.
08. Espólio monumental: as construções intrafísicas idealizadas e materializadas.
09. Espólio videográfico: o acervo das filmagens das exposições tarísticas.
10. Espólio virtual: os arquivos digitais das produções intelectuais em geral.

Enciclopédia da Conscienciologia

10148

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o espólio autorrevezador, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Alternância de tarefas: Alternanciologia; Neutro.
03. Ano-base: 2010: Paracronologia; Neutro.
04. Atividade omnidimensional: Autexperimentologia; Homeostático.
05. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
06. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
07. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
08. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
09. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
10. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
11. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
12. Interitemização: Autorrevezamentologia; Homeostático.
13. Memória encapsulada: Mnemossomatologia; Neutro.
14. Prova pós-dessomática: Autorrevezamentologia; Neutro.
15. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

AS PESQUISAS DOS ESPÓLIOS AUTORREVEZADORES
TORNAM-SE CADA VEZ MAIS ATRAENTES ÀS CONSCIÊNCIAS VETERANAS DOS CURSOS INTERMISSIVOS
OBJETIVANDO AS MULTIPERMUTAS DE EXPERIÊNCIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitor, se interessa pelas investigações dos espólios autorrevezadores? Você pesquisa daqui para a frente ou já consegue pesquisar para trás na fieira das
vidas humanas pessoais prévias?
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ESPORTE RADICAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esporte radical é o conjunto de modalidades desportivas envolvendo atividades com alto nível de perigo ou risco à saúde e ao corpo humano, praticados pela conscin, homem ou mulher, imatura e viciada em desafios, adrenalina e emoções fortes, consciente ou inconscientemente, podendo levar à dessoma prematura.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo esporte vem do idioma Inglês, sport, “pr tica individual ou em
grupo de exercício f sico ou jogo para divertimento ou lazer”. Surgiu no Século XIX. O termo radical deriva do idioma Latim, radicalis, de radix, “raiz (sentido próprio e figurado); base; fundamento; origem”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Desporto ativador da dessoma prematura. 2. Desporto arriscado.
3. Desporte perigoso. 4. Exercício físico extremo. 5. Atividade física radical.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo esporte: antiesportivo; antiesportiva; desporte; desportês; despórtica; despórtico; desportismo; desportista;
desportiva; desportivismo; desportivo; desporto; esportismo; esportista; esportística; esportístico; esportiva; esportividade; esportivismo; esportivista; esportivo; pseudoesporte.
Neologia. As duas expressões compostas esporte radical amador e esporte radical profissional são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Esporte saudável. 2. Desporto adequado à saúde. 3. Exercício físico
moderado. 4. Passatempo lúcido. 5. Atividade física lúdica.
Estrangeirismologia: o parkour; o rafting; o patins in line.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à preservação da vida intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antissomaticidade; o holopensene pessoal dos
esportes radicais; os antipensenes; a antipensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os minipensenes;
a minipensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os
vulgopensenes; a vulgopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade.
Fatologia: o esporte radical; as mortes causadas pelos esportes radicais; os esportes considerados equivocadamente não radicais; a relutância de cada pessoa quanto aos esportes radicais
praticados; a cidade de Queenstown elegida capital dos esportes radicais em 26 de agosto de
2015; a má preparação dos instrumentos e equipamentos desportivos; a adrenalina; o radicalismo;
a condição de consciência podálica; a vulnerabilidade da cabeça; o futebol americano; os diversos
festivais de esportes radicais; o jogo da “baleia azul”; as brigas na hora da pr tica do esporte;
a muralha da China utilizada para saltar de skate; os vários tipos de escaladas; o treinamento funcional; a consulta no dicionário de esportes radicais na Internet; as substâncias neuroquímicas geradas pelo cérebro; a condição de nada ser impossível; o esporte como lazer catalisador da saúde
consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na evitação de praticar esporte radical; o antepassado de si mesmo no âmbito do esporte radical; as diversas retrovidas colocadas em risco; a inspiração extrafísica; o assédio gerado nas práticas desportistas radicais; as repercussões extrafísicas pós-prática de esporte radical.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocrítica-heterocrítica; o sinergismo ambiente sadio–
–soma sadio; o sinergismo soma sadio–mente sadia; o sinergismo patológico consciência doente–soma doente.
Principiologia: o prin ípio “se não prest não di nt f zer m quil gem”; o princípio
do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio de cuidar do soma com responsabilidade; o princípio de o soma ser severo juiz da
conduta consciencial; o princípio da prioridade compulsória (PPC) relativo ao cuidado do soma;
a organização de princípios para o convívio inteligente com o soma.
Codigologia: a evitação da prática do esporte radical enquanto cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código grupal de Cosmoética (CGC) na equipe desportiva.
Teoriologia: a teoria do soma enquanto instrumento proexológico; a teoria de retrodessoma poder influenciar o novo soma; a teoria da evolução consciencial por meio da soma das
autoincoerências superadas; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria e a prática da
existência humana sadia.
Tecnologia: a técnica do detalhismo aplicada ao próprio corpo humano; a técnica da recéxis; a técnica etológica de manter rotinas úteis e hábitos saudáveis entrosados no cotidiano
produtivo; a técnica da aceitação do soma enquanto veículo otimizado para a evolução.
Voluntariologia: a falta de exemplarismo do voluntário da Conscienciologia na condição de praticante de atividade física radical.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: o efeito das práticas de esportes radicais no soma e no holossoma; o efeito
do corpo sadio na mente produtiva.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas sequelas no corpo físico; a reconstrução das neossinapses a cada neossoma; as neossinapses necessárias para as reciclagens referentes aos cuidados com o soma; as neossinapses geradas pelo bom uso do soma.
Ciclologia: o ciclo desativação do soma–desativação do energossoma; o ciclo de retrocognições sadias favorecendo a compreensão da influência paragenética no soma atual.
Enumerologia: a inconsequência do esportista radical; a obnubilação do esportista radical; a obstinação do esportista radical; a teimosia do esportista radical; a riscomania do esportista radical; o antidiscernimento do esportista radical; o autassédio do esportista radical.
Binomiologia: o binômio radicalismo-robéxis; o binômio soma otimizado–psicossoma
disciplinado; o binômio viver bem com o soma–viver bem com o mentalsoma; o binômio soma dinâmico–mente estática; o binômio soma estático–consciência dinâmica; o binômio consciência
imperecível–soma perecível.
Interaciologia: a interação soma-proéxis; a interação nosográfica soma-antievolução;
a interação pensamento racional–pensamento irracional; a interação corpo sadio–mente sana.
Crescendologia: o crescendo soma atrofiado–soma vitalizado; a falta do crescendo saúde física–saúde consciencial; o crescendo soma-holossoma.
Trinomiologia: o trinômio anticompetição–anticonflito–convivência pacífica; o trinômio belicismo-desporto-antissomática.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo atividade física / esporte de competição; o antagonismo exercício aeróbico / esporte radical; o antagonismo rotina profissional antissomática
/ longevidade útil; o antagonismo antissomática / oportunidade de viver; o antagonismo consciência pacífica / consciência bélica; o antagonismo autodiscernimento / antidiscernimento.
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Paradoxologia: o paradoxo soma forte–energossoma bloqueado; o paradoxo de o estado do soma, veículo mais rústico, ser capaz de otimizar ou prejudicar a atuação do mentalsoma,
veículo mais avançado.
Politicologia: a subcerebrocracia; a somatocracia; a vulgocracia.
Legislogia: a lei do Cosmos; a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a adrenofilia; a riscofilia; a toxicofilia.
Fobiologia: a somatofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a mania de a conscin querer praticar esportes radicais; a riscomania; a mania da prática esportiva irregular, só nos finais de semana, podendo comprometer a saúde física,
mental, emocional, social e financeira; a mania do “só mais essa vez”, ao querer parar de praticar
esportes radicais.
Mitologia: o mito da imortalidade do soma; o mito do corpo perfeito; o mito do super-homem; o mito do corpo fechado às enfermidades.
Holotecologia: a antissomatoteca; a nosoteca; a anatomoteca; a belicosoteca; a desportoteca; a dessomatoteca; a fisicoteca; a invexoteca; a regressoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Fisiologia Humana; a Biologia Humana; a Antissomatologia; a Autassediologia; a Autenganologia; a Interprisiologia; a Incoerenciologia;
a Prevenciologia; a Cuidadologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a consréu ressomada; a conscin sem limites;
a conscin inconsequente; a conscin dissuadida; a conscin delinquente; a conscin obstinada;
a conscin resistente; a conscin obnubilada; a conscin suicida potencial.
Masculinologia: o esportista; o pré-serenão vulgar; o antiexemplarista; o repórter radicalista; o telespectador radical; o minidissidente ideológico; o parapercepciologista; o projetor consciente; o escritor; o tertuliano; o teletertuliano; o evoluciente; o reciclante existencial.
Femininologia: a esportista; a pré-serenona vulgar; a antiexemplarista; a repórter radicalista; a telespectadora radical; a minidissidente ideológica; a parapercepciologista; a projetora
consciente; a escritora; a tertuliana; a teletertuliana; a evoluciente; a reciclante existencial.
Hominologia: o Homo sapiens riscomaniacus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sportivus; o Homo sapiens antissomaticus; o Homo sapiens intersomaticus; o Homo sapiens intraphysicologus; o Homo sapiens macrossomata.
V. Argumentologia
Exemplologia: esporte radical amador = aquele praticado esporadicamente, enquanto lazer; esporte radical profissional = aquele praticado diuturnamente, enquanto atividade principal
do esportista.
Culturologia: a cultura dos esportes radicais; a cultura do soma ativo; a cultura inútil;
a cultura da irresponsabilidade; a cultura da dor; os idiotismos culturais; a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da interassistência substituindo a cultura do belicismo.
Tipologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 38 tipos de esportes radicais e respectivos conceitos para maior conhecimento do leitor:
01. Acquaride. Descida de corredeiras sobre câmara de ar em formato ovalado, com alças para segurar o atleta, sem remos e utilizando as próprias mãos como propulsores.
02. Acrobacia aérea. Manobras aéreas em formações de múltiplas aeronaves ou em solo, praticado com pequenos aviões, planadores e eventualmente com helicópteros.
03. Alpinismo. Escalação de montanhas, picos, rochas escarpadas, praticado individualmente ou em grupo, exigindo o máximo de força e concentração.
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04. Balonismo. Prática aeronáutica com balão de ar quente.
05. Base jumping. Salto de penhascos, prédios, antenas e pontes.
06. Biathlon. Corrida em circuito com distâncias variando dentre 7,5 km e 15 km para
mulheres e 10 e 20 km para homens, intercalado com até 4 paradas nos stands de tiro.
07. BMX. Corrida em pistas de terra com bicicletas especiais.
08. Bodyboard. Deslize com prancha pela crista, face ou curva das ondas do mar em direção à areia.
09. Bouldering. Escaladas de pequenos blocos de pedras, em altura não superior
a 6 metros.
10. Bungee jumping. Salto da altura para o vazio amarrando os tornozelos ou cintura
com corda elástica.
11. Canoagem. Competição descendo rios encachoeirados em canoas e similares.
12. Cliff jump. Saltos de penhascos em rios, mares e piscinas, sem equipamentos de segurança, com profundidade das águas pequena em relação à altura da qual se salta.
13. Drifting. Condução de carros, especialmente preparados para o efeito, utilizando várias técnicas de derrapagem nas curvas, fazendo o carro deslizar de lado em alta velocidade.
14. Esqui. Deslizamento sobre a neve ou água, utilizando par de pranchas ou patins.
15. Flowboarding. Mistura de surf, bodyboard, skate, skimboard e wakeboard, buscando grandes ondas.
16. Football freestyle. Manobras (tricks) com bola equilibrando em várias partes do
corpo.
17. Freeboard skate. Imitação de snowboard realizada em asfalto.
18. Highline. Equilíbrio em fita ancorada a mais de 10 metros de altura, podendo
ser feito entre formações rochosas, canyons e prédios.
19. Kitesurf. Flysurf aquático utilizando pipa e prancha com ou sem alças.
20. Longboard. Surf usando prancha alongada.
21. Moto trial. Motociclismo desenvolvido em diversos percursos.
22. Motocross. Prova motociclística realizada em circuito fechado com piso de terra
muito acidentado.
23. Motovelocidade. Competição realizada com motos em autódromos asfaltados.
24. Mountain bike. Ciclismo transpondo percursos com diversas irregularidades e obstáculos.
25. Paragliding. Voo livre praticado como recreação ou competição.
26. Rafting. Descida em corredeiras em equipe utilizando botes infláveis e equipamentos de segurança.
27. Rally. Competição automobilística cronometrada, efetuada em vias públicas ou não,
testando a habilidade dos pilotos e a resistência das máquinas através de diversos postos de controle, até chegar à meta.
28. Sandboard. Descida em dunas de areia, com a utilização da prancha similar à de
snowboard.
29. Skate (esqueite). Deslize sobre o solo e obstáculos equilibrando-se em prancha, dotada de 4 pequenas rodas e 2 eixos (trucks).
30. Skydive. Salto da aeronave ou do ponto fixo, retornando à terra firme com o uso de
paraquedas.
31. Slackline. Equilíbrio em fita de nylon estreita e muito flexível, com as extremidades
fixadas em árvores, postes e rochas.
32. Snowboard. Equilíbrio sobre prancha, tal como o skate e o surfe, em superfície nevosa das encostas de montanhas.
33. Surf. Movimentos realizados em pé na prancha de surfe, aproveitando a onda quebrando ao se aproxima da praia ou costa, verificando a proficiência pelo grau de dificuldade das
manobras feitas pelos surfistas.
34. Wakeboard. Snowboard puxado por lancha.
35. Wheelie. Manobras realizadas com exigência de força e equilíbrio máximos dos praticantes.
36. Windsurf. Modalidade olímpica de vela de planar sobre a água utilizando a força do
vento.
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37. Wingsuit. Paraquedismo usando macacão com asas para voos de alta perfomance.
38. Wingwalking. Show aéreo realizado com manobras acrobáticas, emocionando o público.
Terapeuticologia. A partir da Reciclologia, o tratamento para autossuperação da prática
dos esportes radicais se assenta na mudança de materpensene, no valor à própria vida intrafísica
e no respeito ao soma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esporte radical, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
03. Artes marciais: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autoconscientização somática: Autopercepciologia; Neutro.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autorresponsabilidade somática: Autocompletismologia; Neutro.
07. Autossuperação da arte marcial: Autorreciclologia; Homeostático.
08. Cotejo esporte–atividade física: Somatologia; Neutro.
09. Checkup somático: Profilaxiologia; Homeostático.
10. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
11. Intrassomaticidade: Somatologia; Neutro.
12. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
13. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Senso de proéxis: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Vitalidade somática: Homeostaticologia; Homeostático.

O ESPORTE RADICAL É PREJUDICIAL AO SOMA E PODE
CAUSAR SEQUELAS IRREVERSÍVEIS, NÃO DEVENDO SER
CONFUNDIDO COM ATIVIDADE FÍSICA CONSCIENTE. ESTA
É PRÁTICA SAUDÁVEL À LONGEVIDADE DO PROEXISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou as sequelas do esporte radical deixadas no próprio soma? Se afirmativo, busca a superação para cumprir a autoproéxis?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
467 a 469.
Webgrafia Específica:
1. Lista de Esportes Radicais; Artigo; AE Portal Online de Esportes Radicais; Revista; S. L.; S.D.; disponível
em <https://amantesdoesporte.com/todos-esportes-radicais>; acesso em: 06.11.17; 11h33.

N. F.
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ESQUADRINHAMENTO PARAPROCEDENCIAL
(PARESQUADRIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esquadrinhamento paraprocedencial é a cosmovisão teática da própria
vida por parte da conscin lúcida, intermissivista, a partir das autorretrocognições sadias quanto
à autoparaprocedência pré-ressomática, descortinando a estrutura da consecução da programação
existencial (autoproéxis).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra esquadrinhar provém do idioma Latim Vulgar, scrutiniare, “sondar; indagar; escrutar”, e esta de scrutinium, “ação de sondar”. Surgiu no Século XIII. O voc bulo
esquadrinhamento apareceu no Século XV. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo procedência deriva do idioma Latim, procedere, “ir à frente; avançar; progredir; sair de; aparecer; crescer; desenvolver-se; nascer; suceder;
acontecer; ter bom êxito; sair-se bem; aproveitar a; ser útil para”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Esquadrinhamento multidimensional. 2. Descortino paraprocedencial. 3. Cosmovisão parafenomenológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo esquadro:
desquadrinhar; esquadra; esquadrada; esquadrado; esquadrão; esquadrar; esquadrejamento;
esquadrejar; esquadria; esquadriada; esquadriado; esquadriar; esquadrilha; esquadrilhada; esquadrilhado; esquadrilhar; esquadrinhada; esquadrinhado; esquadrinhador; esquadrinhadora;
esquadrinhadura; esquadrinhamento; esquadrinhar; esquadrinhável; Esquadriologia; Paresquadriologia.
Neologia. As 3 expressões compostas esquadrinhamento paraprocedencial, esquadrinhamento paraprocedencial adolescente e esquadrinhamento paraprocedencial maduro são neologismos técnicos da Paresquadriologia.
Antonimologia: 1. Monovisão existencial. 2. Monovisão humana. 3. Monovisão fenomenológica.
Estrangeirismologia: o scan of the extraphysical hometown; a consolidação dos links
com a paraprocedência; o upgrade cognitivo; o Parafisiopodium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das retrocognições; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paratecnopensenes;
a paratecnopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a faculdade mental de esquadrinhar as realidades; o esquadrinhamento do essencial; a recuperação dos cons magnos; a catálise do autodiscernimento; a reatualização do Manual Pessoal de Prioridades (MPP) pró-proéxis.
Parafatologia: o esquadrinhamento paraprocedencial; o ângulo cosmovisual extrafísico;
o ângulo cosmovisual paraprocedencial; a vida e o Cosmos vistos a partir do ângulo extrafísico ou
intermissivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Esquadriologia Extrafísica (Paresquadriologia); a esquadria empregada multidimensionalmente; o esquadrinhamento dos parafatos intermissivos; a varredura, parapalmo a parapalmo, da parabase pré-natal; o esmiuçamento das raízes extrafísicas da autoproéxis; a revisão
dos paracompromissos intermissivos firmados; o reavivamento dos dicionários paracerebrais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo memória humana–memória intermissiva; o sinergismo
curiosidade sadia–bom-tom–discrição cosmoética.
Principiologia: o princípio da paravinculação; a compreensão teática do princípio da
inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) delimitando os abusos da bisbilhotice.
Teoriologia: o vislumbre mais fidedigno da abrangência dos autocomprometimentos
descritos na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a esquadria paratecnológica; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Paraeducação; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos do nível da paralucidez intermissiva na recuperação dos cons
magnos.
Neossinapsologia: o parângulo pró-neossinapses; as neossinapses cosmovisiológicas
pró-proéxis derivadas da perscrutação da paraprocedência pessoal.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a ação confidencial reservada; o ato de agir discretamente; o ato de ir pé
ante pé; o fato de pisar com pés de lã; o ato de falar à meia voz; o ação de expor ao pé do ouvido;
o ato de medir as palavras.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio apego-desapego.
Interaciologia: a interação otimizadora base intrafísica–base extrafísica; a interação
companheiros intermissivos–compassageiros ressomados; a interação pararresidentes-paravisitantes.
Crescendologia: o crescendo ângulos-parângulos-cosmovisão.
Polinomiologia: o polinômio espreitar-rastrear-pormenorizar-deslindar; o polinômio
observar detidamente–investigar rigorosamente–inquirir escrupulosamente–analisar pacientemente.
Antagonismologia: o antagonismo liames extrafísicos patológicos / liames extrafísicos
homeostáticos; o antagonismo parageografias inacessíveis / parageografias esquadrinháveis.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da afinidade; a lei do maior esforço parapsíquico.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a mensuroteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Paresquadriologia; a Extrafisicologia; a Parapesquisologia; a Parafenomenologia; a Holomemoriologia; a Parageneticologia; a Autoproexologia; a Reeducaciologia; a Cosmovisiologia; a Analiticologia; a Parexegeticologia; a Evoluciologia; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scrutinator; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
verponarista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens scrutor.
V. Argumentologia
Exemplologia: esquadrinhamento paraprocedencial adolescente = a cosmovisão teática
da própria vida na fase da adolescência; esquadrinhamento paraprocedencial maduro = a cosmovisão teática da própria vida na fase da maturidade humana.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura das retrocognições intermissivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esquadrinhamento paraprocedencial, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Base extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
04. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
05. Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
06. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
07. Megaverpon: Verponologia; Homeostático.
08. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
09. Parafôrma holopensênica: Paraprocedenciologia; Neutro.
10. Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.
11. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
12. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
13. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
14. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.
15. Verpon: Experimentologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

10157

A COSMOVISÃO PROMOVIDA PELO ESQUADRINHAMENTO
PARAPROCEDENCIAL, NA ADOLESCÊNCIA, DESCORTINA
AS DIRETRIZES EXISTENCIAIS FUNDAMENTAIS, EM LINHA
RETA, SEM DESVIOS, PARA A CONSCIN INVERSORA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conseguiu esquadrinhar as autodiretrizes existenciais com segurança? Desde quando?
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ESQUECIMENTO TRÁGICO
(HOLOMEMORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esquecimento trágico é a ocorrência protagonizada pela conscin, homem
ou mulher, em momento crítico, no qual se esqueceu de instalar e aplicar o estado vibracional, exteriorizar energias conscienciais ou até mesmo promover o arco voltaico craniochacral, atitudes,
obviamente, no caso, providenciais para melhorar o contexto existencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo esquecer vem do idioma Latim, excadescere, de excadere, “cair
para fora”, constitu do pelo prefixo ex, “fora de”, e cadere, “cair; escorregar; abaixar-se; desfalecer; perecer”. Surgiu no Século XIII. A palavra esquecimento apareceu no Século XIV. O vocábulo trágico provém do idioma Grego, tragikós, “relativo à tragédia”, através do idioma Latim,
tragicus, “tr gico; que tem estilo tr gico; nobre; grande; sublime; elevado”, e por extensão, “funesto; cruel, atroz”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Hipomnésia crítica. 2. Esquecimento crítico. 3. Desmemória trágica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo esquecimento: esquecedor; esquecer; esquecida; esquecidão; esquecidiça; esquecidiço; esquecido; esquecível; inesquecido; inesquecível; inesquecivelmente; maxiesquecimento; megaesquecimento; miniesquecimento.
Neologia. As 3 expressões compostas esquecimento trágico, esquecimento trágico compreensível e esquecimento trágico indefensável são neologismos técnicos da Holomemoriologia.
Antonimologia: 1. Automemória plena. 2. Rememoração oportuna.
Estrangeirismologia: a memória RAM pessoal; o Retrocognitarium; o mentis defatigatio; o lapsus memoriae; o post-it; o biofeedback sadio; o breakthrough mnemônico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da paraperceptibilidade e aplicação das ECs.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os
lapsopensenes; a lapsopensenidade; o holopensene pessoal das pesquisas mnemônicas; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade; a desatenção quanto ao primado da interassistencialidade na patopensenização contra alguém; a distração quanto à higienização holopensênica favorecendo os
erros na consultoria técnica recebida.
Fatologia: o esquecimento trágico; o esquecimento do relevante; o esquecimento surgido nos momentos mais inconvenientes; os descuidos habituais; as omissões deficitárias; a conduta
involuntária menosprezada; o branco mental fora de hora; a lembrança patética a posteriori; a autoculpa; a força das emoções sobre os atos da conscin; a dificuldade pessoal para a criação de novos hábitos sadios; a conturbação momentânea; a autodesorganização; a perda do megafoco pessoal; a falta de desassédio na hora justa; a falta de esclarecimento no momento preciso; a perda da
oportunidade de acerto grupocármico; a instalação tardia da fechadura depois da porta arrombada;
a melhoria da autorganização.
Parafatologia: a falta da autovivência correta do estado vibracional (EV) profilático;
a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o EV como sendo a chave da vida in-
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trafísica; a hipomnésia quanto as ações profiláticas multidimensionais; o lapso fatídico de não
cortar a cadeia de acidentes de percurso; a alheação quanto ao EV preparador do holossoma para
a conexão com os amparadores de função; a desvalorização da demanda assistencial multidimensional; o descaso quanto à vivência interconsciencial; a vida multidimensional envolta em esquecimento.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o autossinergismo mnemônico.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente;
o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); os atos desviantes dos princípios pessoais.
Codigologia: os atos corruptores do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal.
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; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão
Heterocrítica de Obra Útil; a Mnemotécnica; o esquecimento paratécnico crucial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado
vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemologistas.
Efeitologia: os efeitos negativos do momento de perturbação; o efeito halo cortical da
boa memória; os efeitos do desenvolvimento da tenepes na autolucidez multidimensional diuturna.
Ciclologia: o emprego habitual do ciclo assim-desassim.
Binomiologia: o binômio Mnemotécnica-Etologia; o binômio Mnemotécnica-Sociologia; o binômio mãe–filho adulto; o binômio pai–filho adulto; o binômio distorção mnemônica
pessoal–distorção mnemônica grupal; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio fato-versão;
o binômio desorganização consciencial–jejunice parapsíquica.
Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória; a interação esquecimento-desatenção-desinteresse.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo
de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo assinatura retropensênica–assinatura
neopensênica; o crescendo de desassins não finalizadas acarretando desequilíbrios energossomáticos; o crescendo de intoxicação holossomática contribuindo para o adoecimento físico;
o crescendo de surtos de assédio negligenciados até à possessão maligna; o crescendo de alertas
parapsíquicos desconsiderados até à macro-PK destrutiva.
Trinomiologia: o trinômio ressoma-retrocognições-precognições; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese.
Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
Antagonismologia: o antagonismo memória / esquecimento; o antagonismo neopensenes / retropensenes; o antagonismo memória hígida / memória falhada; o antagonismo holomemória perempta / biomemória atual; o antagonismo memória do melhor / desmemória do pior
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embasando a Higiene Consciencial; o antagonismo evento inesquecível / evento esquecível; o antagonismo cosmovisão evolutiva / monovisão calidoscópica doentia; o antagonismo esquecimento trágico / autovigilância ininterrupta.
Paradoxologia: o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas; o paradoxo
dias de erros–anos de retratação–séculos de recomposição.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; os atos inconsequentes devido à deslembrança quanto à inexorabilidade da lei do retorno.
Filiologia: a enciclopediofilia; a lexicofilia; a mnemofilia; a leiturofilia; a cronofilia;
a matematicofilia; a conviviofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; o exaurimento energético progressivo e a síndrome de burnout.
Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a retrocognoteca; a holomnemoteca; a potencioteca; a cognoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Holomemoriologia; a Mentalsomatologia; a Ressomatologia;
a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Seriexologia; a Paracerebrologia; a Parapercepciologia; a Parapesquisologia; a Gerontologia; a Parafenomenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin-assistente vacilante.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o energiscista jejuno.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a energicista jejuna.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens memorator; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo
sapiens retromimeticus; o Homo sapiens tachypsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: esquecimento trágico compreensível = a ocorrência protagonizada pela
jovem conscin, rapaz ou moça, em momento crítico, no qual se esqueceu de instalar e aplicar
o estado vibracional, exteriorizar energias conscienciais ou até mesmo promover o arco voltaico
craniochacral, estando ainda começando a se inteirar do universo das ECs; esquecimento trágico
indefensável = a ocorrência protagonizada pela conscin veterana com as ECs, em momento crítico, no qual se esqueceu de instalar e aplicar o estado vibracional, exteriorizar energias conscienciais ou até mesmo promover o arco voltaico craniochacral.
Culturologia: a cultura da Mnemossomatologia; a cultura do parapsiquismo interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o esquecimento trágico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Aparvalhamento bovino: Antipriorologia; Nosográfico.
Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
Distorção mnemônica: Mnemossomatologia; Nosográfico.
Higiene mnemônica: Mnemotecnologia; Homeostático.
Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
Lixo mnemônico: Holomnemônica; Neutro.
Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
Memória contínua: Holomemoriologia; Neutro.
Potencializador da memória: Mnemossomatologia; Homeostático.
Recorrência: Autevoluciologia; Neutro.
Retrospectiva autodesassediadora: Mnemossomatologia; Homeostático.

O ESQUECIMENTO TRÁGICO QUANTO ÀS APLICAÇÕES
DAS ENERGIAS CONSCIENCIAIS, NOS MOMENTOS CRUCIAIS DA VIDA HUMANA, PODE TRAZER PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS À CONSCIN DESATENTA OU HIPOMNÉSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, no ano passado, se esqueceu de aplicar o estado
vibracional em algum momento crítico, em função de nervosismo ou estresse? Tal fato já havia
ocorrido antes?
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ESQUEMA DE MERECIMENTO
(PATOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O esquema de merecimento é o padrão cognitivo e comportamental disfuncional e desadaptativo, desenvolvido desde a infância e refletindo a crença de a própria consciência ser superior às demais, ter direitos e privilégios especiais e estar acima das regras de interação
social normal.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra esquema procede do idioma Grego, skhêma, “maneira de ser;
forma; figura; apar ncia”, através do idioma Latim, schema, “atitude, traje; figura (geométrica
e retórica)”. Surgiu no Século XVI. O termo merecer vem do Latim, merescere, “merecer; ser
digno de; obter em troca; ganhar; receber como parte ou prêmio; fazer-se pagar”. Os voc bulos
merecer e merecimento apareceram no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Esquema de arrogo; esquema de grandiosidade. 2. Esquema desadaptativo de superioridade. 3. Reconhecimento ilegítimo autoutorgado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo esquema:
esquemática; esquemático; esquematismo; esquematista; esquematístico; esquematização; esquematizada; esquematizado; esquematizador; esquematizadora; esquematizante; esquematizar
esquematizável.
Neologia. As duas expressões compostas esquema de merecimento autodirecionado
e esquema de merecimento heterodirecionado são neologismos técnicos da Patopensenologia.
Antonimologia: 1. Esquema adaptativo de autoapreço; esquema funcional de autovalor.
2. Noção de mérito real.
Estrangeirismologia: o comportamento spoiled; a tendência selfish; a personalidade do
tipo demanding; o high profile forçado; a sede de status; o Who’s who; a attention seeking.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos pensamentos automáticos e crenças internas cronicificadas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da superioridade; o holopensene monárquico; os
arrogopensenes; a arrogopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; o ato de "fazer força"
com os pensamentos, sentimentos e ações para superar a patopensenidade de merecimento; os
neopensenes enfraquecedores dos esquemas desadaptativos.
Fatologia: o esquema de merecimento; o descontrole da expressão das emoções e dos
impulsos diante das insatisfações; a irritabilidade diante do desatendimento dos próprios desejos
e necessidades; a recusa em exercer autocontrole; os pais proporcionando recursos em demasia
quando a moderação seria saudável; a resistência ao estabelecimento de horários e obediência às
regras; a desistência rápida das tarefas de rotina; a criatividade puramente inaugural; a irresponsabilidade quanto aos objetivos de longo prazo; as normas destinadas exclusivamente aos outros; os
direitos reservados; os desejos pessoais ilimitados e desconectados da realidade; a despreocupação com as necessidades e os desejos alheios; a falta de empatia; a ausência do senso de razoabilidade; a forçação de barra com base exclusivamente no próprio ponto de vista; a necessidade de
afirmação do próprio poder e das próprias competências; a constante comparação com os pares;
a competitividade excessiva; o foco exagerado no dinheiro, no prestígio, na beleza, na fama e no
status social; os impulsos consumistas; as amizades perpetuadoras da sensação de superioridade;
a punição aos discordantes; o esbanjamento das amizades raríssimas; o foco no jogo perde-ganha;
a evitação das situações nas quais não se pode ter desempenho elevado ou de destaque; a sensibilização pelo choque da realidade; a terapia de esquemas na busca pelas formas adaptativas de
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convivência; o confronto empático do arrogo; a abertura para novas possibilidades de atuação
ombro a ombro e em equipe; o estabelecimento saudável de limites; a redução da importância
e da força dos pensamento de arrogo rumo à autocura.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático necessário à desativação do esquema desadaptativo; a desassim das energias do holopensene de superioridade;
a assistência às conscins e consciexes arrogantes; o paresquema ativado independentemente da
influência do grupo nuclear; o autoquestionamento quanto à veracidade dos próprios esquemas
frente às consciexes assistidas; o esquema ativado, desde tempos remotos, armazenado na holomemória; a dificuldade de atuar enquanto isca humana lúcida; o parapsiquismo desenvolvido possibilitando contraponto das distorções cognitivas; a visão multidimensional levando a conscin
a lidar melhor com o adiamento das gratificações de curto prazo; a importância do entendimento
do conceito de minipeça multidimensional na mudança íntima.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo trafarístico esquema de merecimento–esquema de subjugação.
Principiologia: o princípio enganoso do sozinho se vai mais longe; a insistência em
fazer tudo do próprio jeito independentemente do princípio do melhor para todos; o princípio do
maior esforço em contraposição às férias permanentes.
Codigologia: a inclusão da empatia no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos esquemas desadaptativos remotos.
Tecnologia: as técnicas terapêuticas de confrontação dos padrões disfuncionais; a técnica da dupla evolutiva para desenvolvimento da empatia e da fraternidade; a técnica dos 15 minutos de espera máxima.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico de Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico de Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Psicólogos.
Efeitologia: o efeito da mesologia na reativação ou desativação de esquemas desadaptativos; o efeito da falta de limites por parte dos responsáveis durante a infância e a adolescência; os efeitos da ausência de regras no círculo de convivência; a frustração enquanto efeito da
limitação de recursos; os efeitos do esquema de merecimento no estabelecimento de vínculos; os
efeitos da interferência das heterodemandas sobre as próprias.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo processo terapêutico.
Ciclologia: o ciclo esquema de merecimento–comportamento arrogante.
Binomiologia: o binômio dicotômico chapéu de líder–chapéu de liderado; o binômio
problema pessoal–heteroculpa; o binômio autodireito–heterodever; o binômio autenfrentamento–alteridade respeitada; o binômio merecimento-vergonha; o binômio equivocado autoperdoador-heteroimperdoador; o binômio esquema de arrogo–vigilância ideológica.
Interaciologia: a interação superproteção-permissividade; a interação temperamento-mesologia; a interação frustração das necessidades–emoções fortes; a interação autocondescendência–heterocobrança; a interação impaciência-irritabilidade; a interação polo de rapport–polo de arrogo.
Crescendologia: o crescendo capricho-semancol-assistência; o crescendo atrapalhar-cooperar.
Trinomiologia: o trinômio lutar-fugir-paralisar; o trinômio pensar–agir–relacionar-se
por meio dos esquemas desadaptativos; o trinômio hipercompensação-evitação-resignação; o trinômio autoindulgência demasiada–limites irrealistas–liberdade sem regras; o trinômio modo
criança interna frágil–modo pais disfuncionais–modo adulto saudável.
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Antagonismologia: o antagonismo superioridade / confrontação; o antagonismo desordem / disciplina; o antagonismo desregramento / responsabilidade; o nt gonismo “f zej mento” / pl nej mento; o antagonismo idealismo / pragmatismo; o antagonismo autoridade / alteridade; o antagonismo individualismo / colaboração; o antagonismo peso de família / arrimo de
família; o antagonismo direito de se assediar / dever de assistir; o antagonismo respeito reivindicado / autoconfiança.
Politicologia: a anarquia; o escravagismo; a ditadura; a autocracia; a democracia direta;
a meritocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço para si e a lei do maior esforço para os demais.
Filiologia: a hedonofilia; a idolofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a parapsiquismofobia.
Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a megalomania; a doxomania; a egomania.
Mitologia: o mito do esquema de merecimento ser mero egocentrismo; o mito da cura
completa dos esquemas; o mito do sangue azul; o mito de Narciso; o mito da terra prometida.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a convivioteca; a egoteca; a evolucioteca;
a projecioteca; a psicossomatoteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Patopensenologia; a Psicologia Cognitiva; a Parapatologia;
a Passadologia; a Sociopatologia; a Holobiografologia; a Enganologia; a Interaciologia; a Conscienciometria; a Consciencioterapia; a Autocriticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança solitária; a consréu autocorrupta; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o arrogante; o autengrandecedor; o descompromissado; o dominador;
o egoísta; o espaçoso; o infantil; o irresponsável; o mandão; o megalomaníaco; o mimado; o narcisista; o polígamo; o superexigente; o superior; o xerife; o reizinho; o personagem do cartoon
Riquinho Rico.
Femininologia: a arrogante; a autengrandecedora; a descompromissada; a dominadora;
a egoísta; a espaçosa; a infantil; a irresponsável; a mandona; a megalomaníaca; a mimada; a narcisista; a polígama; a superexigente; a superior; a xerife; a princesinha.
Hominologia: o Homo reptilianus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens
obsessus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens immaturus;
o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens
recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: esquema de merecimento autodirecionado = o ato de jactar-se das próprias realizações; esquema de merecimento heterodirecionado = o ato de pressionar os demais para agirem de acordo com os próprios desejos.
Culturologia: a cultura organizacional corporativa favorecendo a manutenção do esquema de merecimento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o esquema de merecimento, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autovalor ínsito: Paraxiologia; Homeostático.
03. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
05. Consréu estelar: Parapatologia; Nosográfico.
06. Domínio pessoal: Autoconscienciometrologia; Neutro.
07. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
08. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
09. Ignorância ignorada: Autenganologia; Nosográfico.
10. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
11. Narcisismo: Parapatologia; Nosográfico.
12. Ônus da infância: Intrafisicologia; Neutro.
13. Parasitismo: Parasitologia; Neutro.
14. Prerrogativa: Autopriorologia; Neutro.
15. Senso do mérito: Autodiscernimentologia; Neutro.

A DESATIVAÇÃO DO ESQUEMA DE MERECIMENTO CONSISTE EM ETAPA FUNDAMENTAL PARA A CONSCIÊNCIA
COMPREENDER O CONCEITO DE MINIPEÇA DO MAXIMECANISMO E ALCANÇAR O COMPLÉXIS NA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, diagnosticou com discernimento algum traço
pessoal de esquema de merecimento? Como pretende desativá-lo?
Bibliografia Específica:
1. Beck, Aaron T.; et al.; Terapia Cognitiva da Depressão (Cognitive Therapy of Depression); trad. Sandra
Costa; 316 p.; 18 caps.; 1 citação; 1 esquema; 62 enus.; 5 questionários; 5 tabs.; 143 refs.; alf.; 25 x 17,5 cm; br.; Artes
Médicas; Porto Alegre, RS; 1997; páginas 5, 11, 13 e 16.
2. Behary, Wendy T.; Ele se acha o Centro do Universo (Disarming the Narcissist); trad. Fátima Duarte; 220
p.; 7 caps.; 7 citações; 18 enus.; 5 questionários; 6 websites; 25 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; Best Seller; Rio de Janeiro, RJ;
2011; página 69.
3. Botton, Alain de; Desejo de Status (Status Anxiety); revisor Felipe Antunes de Oliveira; trad. Ryta Vinagre;
302 p.; 10 caps.; 26 citações; 2 esquemas; 2 fórmulas; 40 fotos; 3 gráfs; 36 ilus.; 1 tab.; 21 x 14 cm; br.; Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 2005; página 83.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 504, 505,
546, 728, 751 e 856.
5. Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie; Terapia do Esquema: Guia de Técnicas Cognitivo-Comportamentais Inovadoras (Schema Therapy); revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368 p.; 10
caps.; 104 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 17 a 69 e 318 a 357.
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ESQUETE ONÍRICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A esquete onírica é a autovivência, com alteração do estado consciencial,
ou na condição xenofrênica, entre a hipnagogia e a hipnopompia, capaz de fornecer, ao modo de
projeção semiconsciente, o enredo tipo sonho, do encaminhamento e solução de determinado assunto racional, roteiro ou fato de pesquisa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra esquete vem do idioma Inglês, sketch, “esquema preliminar representando os principais traços de algum objeto ou cena”; e esta do idioma Franc s, schets, através
do idioma Italiano, schizzo, “salpico; mancha; esboço”, derivada de schizzare, “salpicar; esguichar; jorrar l quido”. Apareceu no Século XVII. O termo onirismo provém do idioma Grego,
óneiron ou óneiros, “sonho”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Revelação onírica. 2. Inspiração racional.
Neologia. As 3 expressões compostas esquete onírica, esquete onírica homeostática
e esquete onírica patológica são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Terror noturno. 2. Heterassédio extrafísico.
Estrangeirismologia: o approach criativo; a open mind; o insight; o looping ideativo;
o strong profile; o upgrade consciencial; o Verponarium; o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade consciencial teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a aplicação na vigília física ordinária das inspirações durante o período onírico.
Parafatologia: a esquete onírica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a xenofrenia; o sonho lúcido; a assistência extrafísica dos amparadores à conscin lúcida na atmosfera onírica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inteligência evolutiva–criatividade evolutiva; o sinergismo curiosidade sadia–criatividade evolutiva; o autossinergismo ideativo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo heurístico; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); o princípio da descrença; o princípio anticosmoético de os fins justificarem os
meios; o princípio da responsabilidade pelos atos criativos; o princípio de a criação exigir
quantidade; o princípio de viver com os pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) orientando a produtividade individual e coletiva.
Teoriologia: as teorias da criatividade; a teoria da verpon; a teoria da recuperação dos
cons; a teoria da incontinência das ideias; a teoria do desperdício de ideias; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria de toda criação poder ser melhorada.
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Tecnologia: a técnica do processo criativo; a técnica do brainstorming; a técnica da associação de ideias; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do questionamento das próprias certezas; a técnica da rotina criativa; a técnica da autodisciplina pensênica.
Voluntariologia: a criatividade evolutiva aplicada ao voluntariado interassistencial;
o voluntariado como oportunidade de enfrentar situações exigentes de soluções criativas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico
das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Heurística.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito heureca; o efeito positivo da recuperação de cons magnos; o efeito
da autoconfiança gerada a partir das experiências extrafísicas esclarecedoras autocomprovatórias;
os efeitos da mudança súbita dos hábitos pessoais na criatividade intelectual.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses decorrentes das neoideias; a criação de paraneossinapses decorrentes das ideias originais; o reacesso neossináptico; a evitação da estagnação sináptica mantida pelos oniropensenes.
Ciclologia: o ciclo do processo criativo; o ciclo inputs-outputs-reverificação; o ciclo sementeira-colheita; a criatividade circadiana; o ciclo interrompido pela criatividade disruptiva.
Binomiologia: o binômio criatividade evolutiva–assistencialidade; o binômio criatividade evolutiva–interdisciplinaridade; o binômio concriatividade evolutiva–maxiproéxis; o binômio
concentração-criatividade; o binômio insistência-criatividade; o binômio memória–associação
de ideias; o binômio curiosidade-descoberta; o binômio sensibilidade-determinação; o binômio
projetabilidade lúcida (PL)–paraaculturação; o binômio imagística-imagética.
Interaciologia: a interação criatividade evolutiva–autodisponibilidade responsável; a interação criatividade evolutiva–omniquestionamento; a interação criatividade evolutiva–Tudologia; a interação módulo de criatividade–módulo de inteligência; a interação cérebro-paracérebro; a interação paracérebro-paracérebro; a interação Ergonomia-Parergonomia; a interação
folha de papel em branco–caneta de ponta macia; a interação ações-ilações.
Crescendologia: o crescendo criatividade convencional–criatividade evolutiva; o crescendo ideia inata–ideia original; o crescendo desrepressão-criatividade; o crescendo reflexão-criatividade; o crescendo fase criativa breve–fase criativa prolongada–criatividade contínua.
Trinomiologia: o trinômio autoconfiança–autocomprometimento–criatividade evolutiva; o trinômio fluidez-interatividade-parapsiquismo; o trinômio paracérebro–cérebro–ideias inatas; o trinômio paracérebro da conscin–paracérebro da consciex–concriatividade; o trinômio
holomemória–retrocognição–ideias inatas; o trinômio onírico imagem estática–cena animada–
–trama imaginária.
Polinomiologia: o polinômio flexibilidade holopensênica–imaginação racional–parapsiquismo–criatividade evolutiva; o polinômio patológico carência–autorrepressão–acomodação–heteraceitação–restrição criativa.
Antagonismologia: o antagonismo criatividade evolutiva / anticosmoética; o antagonismo criatividade evolutiva / monoideísmo; o antagonismo criatividade evolutiva / mundinho egocêntrico; o antagonismo criatividade evolutiva / automação da criatividade; o antagonismo criatividade evolutiva / drogas; o antagonismo criatividade / repressão; o antagonismo criatividade
/ lavagem cerebral; o antagonismo criatividade / acomodação; o antagonismo criatividade / timidez.
Paradoxologia: o paradoxo de a criatividade evolutiva impor restrições à criatividade;
o paradoxo do monoideísmo temporário expandir a criatividade evolutiva; o paradoxo de a criatividade destrutiva abrir espaço para a inovação; o paradoxo de ser preferível a dura realidade
à mais bela ilusão.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a democracia; a democracia pura; a argumentocracia; a cienciocracia; a tecnocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico na busca das ideias novas; a lei de ação
e reação aplicada aos atos criativos; a lei da obsolescência.
Filiologia: a neofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a metodofilia;
a raciocinofilia; a cogniciofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a neofobia; a doxofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) distorcendo o foco para o irracional e não prioritário; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome obsessiva-compulsiva
(TOC).
Mitologia: o mito do dom da criatividade; o mito da criatividade ser sempre espontânea; o mito da necessidade de inspiração criativa.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca;
a assistencioteca; a criativoteca; a heuristicoteca; a neologisticoteca; a imagisticoteca; a correlacionoteca; a sincronoteca; a apriorismoteca; a mnemossomatoteca; a verponoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Homeostaticologia; a Onirismologia;
a Inspiraciologia; a Intuiciologia; a Paramparologia; a Parapercepciologia; a Erudiciologia; a Raciocinologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens genopensenologus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens projectius.
V. Argumentologia
Exemplologia: esquete onírica homeostática = a autovivência, com alteração do estado
consciencial, ou na condição xenofrênica, entre a hipnagogia e a hipnopompia, capaz de fornecer,
ao modo de projeção semiconsciente, o enredo tipo sonho, do encaminhamento e solução de determinado assunto racional, roteiro ou fato de pesquisa sadia e evolutiva; esquete onírica patológica = a autovivência, com alteração do estado consciencial, ou na condição xenofrênica, entre
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a hipnagogia e a hipnopompia, capaz de fornecer, ao modo de projeção semiconsciente, o enredo
tipo sonho, do encaminhamento e solução de determinado assunto racional, roteiro ou fato de pesquisa desviante e anticosmoética.
Culturologia: a cultura intelectual; a cultura artística.
Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfanumérica,
7 categorias de esquetes oníricas ou imaginativas de múltiplas naturezas:
1. Esquete alienante: a fuga ao momento presente; a especulação irrealista sobre o como seria (passado) e o como será (futuro) em detrimento do como é (presente); a vida de ilusão.
2. Esquete cosmovisiológica: a antevisão imaginativa; a prospectiva lógica sobre a cenografia pessoal, grupal, coletiva e ambiental futura fundamentada em fatos e parafatos; o apoio
à decisão.
3. Esquete extrapolacionista: a inferência racional sobre a condição íntima de consciência de nível evolutivo superior; a técnica de imaginar-se vivenciando a consciencialidade
mais avançada; a prospectiva autodidática.
4. Esquete heurística: a imaginação criativa prolífica; a elucubração intelectual sobre
as realidades para a construção de novas teorias, técnicas, práticas e inventos; a engenhosidade
verponológica.
5. Esquete mnemônica: o preenchimento fantasioso de lacuna mnemônica; a lembrança
construída de maneira não intencional capaz de falsear a memória dos retrofatos; a fábula pessoal.
6. Esquete profilática: o ensaio mental para futura atuação; a testagem intelectual
e possíveis ações inferindo-se sobre as respectivas reações e repercussões; o apriorismo técnico.
7. Esquete psiquiátrica: o refúgio em mundo imaginário; a perda do senso de realidade
no autoenredamento em enredos mentais delirantes; o desequilíbrio mental.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a esquete onírica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
05. Autoficção: Autassediologia; Nosográfico.
06. Corredor heurístico: Experimentologia; Homeostático.
07. Criatividade evolutiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
09. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
10. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
12. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
13. Lateropensene: Lateropensenologia; Neutro.
14. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
15. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
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A AUTOVIVÊNCIA DA CONDIÇÃO XENOFRÊNICA ENTRE
A HIPNAGOGIA E A HIPNOPOMPIA, QUANDO COSMOÉTICA, PODE PREDISPOR À AMPLIAÇÃO DA CRIATIVIDADE
E À CONQUISTA DE NEOVERPONS PESQUISÍSTICAS.
Questionologia. Você tira proveito da condição xenofrênica cosmoética? Quais frutos
você já obteve com tal estado consciencial?
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ESTADO VIBRACIONAL
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estado vibracional (EV) é a condição técnica de dinamização máxima
das energias do energossoma, além das vibrações lentas do soma, por meio da impulsão da vontade e Parametodologia específica, a fim de manter a Paraprofilaxia na autovivência cosmoética,
evolutiva, da consciência.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo estado deriva do idioma Latim, status, “modo de estar; posição; situação; condição”. Surgiu no Século XIII. O voc bulo vibracional procede também do idioma
Latim, vibrare, “vibrar; agitar”. A palavra vibrar apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Estado de vibração energossomática. 02. Corrente circular de energias intraconscienciais. 03. Auscultação energética. 04. Autavaliação energossomática. 05. Autodinâmica do EV; revitalizador holochacral. 06. Autoprevenção energética. 07. Autorganização
energética. 08. Agente higienizador holossomático. 09. Desbloqueador energético. 10. Técnica
da soltura energossomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo vibração:
vibracional; vibrado; vibrador; vibradora; vibrafone; vibrafonista; vibrante; vibrar; vibrátil; vibratilidade; vibrato; vibratória; vibratório.
Neologia. As 3 expressões compostas estado vibracional, estado vibracional básico
e estado vibracional avançado são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 01. Ignorância holochacral. 02. Pessoa energeticamente casca dura.
03. Autodesorganização. 04. Desprevenção pessoal. 05. Imprevidência pessoal. 06. Negligência energética. 07. Autenrijecimento energético. 08. Estado de estagnação das ECs pessoais.
09. Imobilização energética. 10. Retenção bloqueadora das ECs.
Estrangeirismologia: o antagonismo yin / yang; o breakthrough bioenergético.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às próprias energias conscienciais (ECs).
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – EV: gazua
energética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a atmosfera das autodefesas existenciais energéticas.
Parafatologia: o estado vibracional; a chave energética da vida humana; o estado vibracional profilático; a administração pessoal das ECs; o desbloqueio das ECs; as 40 manobras fundamentais com as ECs; a catarse energética; a abertura do caminho evolutivo; os impedimentos
ao EV; a desamarração energética; os chacras; o energossoma; o perdularismo evolutivo de quem
não pratica o EV; a sinalética energética e parapsíquica 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 dinamizado pelo EV; a limpeza
das ECs gravitantes; a autovigilância energética ininterrupta; a instalação das práticas da tenepes;
a instalação da ofiex pessoal.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de causa e efeito.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do arco voltaico craniochacral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Efeitologia: os efeitos do EV.
Binomiologia: o binômio consciência-EC; o binômio EV–sensitivo ectoplasta; o binômio efeito do EV–efeito Hulk.
Interaciologia: a interação energia-matéria; a interação EV-autocura; a interação
consciência–energia consciencial.
Trinomiologia: o trinômio energia-simpatia-alegria.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energética / EV atuante.
Filiologia: a energofilia.
Holotecologia: a energossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Bioenergética; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; 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 interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energisator; o Homo sapiens energovibrator; o Homo
sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens energoevolutivus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estado vibracional básico = o da conscin caloura ainda despendendo algum esforço a cada tentativa de instalação do EV; estado vibracional avançado = o da conscin ve-
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terana instalando o EV de modo praticamente automático, sem grandes esforços, a qualquer momento, em qualquer local ou circunstância.
Paraprofilaxia. No âmbito da Parapedagogiologia, a técnica do estado vibracional, ou
autodefesa energética, cosmoética, em circuito fechado, se assenta em 6 manobras básicas, nuas
e cruas, da Energossomatologia:
1. Impulsão. Fique ereto com os pés afastados. Cerre as pálpebras. Deixe os braços caírem ao longo do soma. Dirija o fluxo da própria bioenergia, pela impulsão da vontade, da cabeça
até às mãos e os pés. Se a conscin ainda ignora a realidade da bioenergia, não importa. As práticas
demonstram, a breve tempo, a realidade energética. Se nada sentir nas primeiras tentativas, a pessoa deve insistir mesmo assim nos exercícios.
2. Sensações. Traga de volta o fluxo da energia consciencial, por meio da vontade decidida, dos pés até à cabeça. Identifique, então, através das sensações ou vivências autocríticas,
a direção do fluxo de energia de baixo para cima, contrária ao fluxo anterior.
3. Repetição. Repita os procedimentos 10 vezes, sentindo e discriminando o fluxo da
energia consciencial varrendo os órgãos do soma. Assim começam os desbloqueios e compensações da energia consciencial nos centros holochacrais.
4. Ritmo. Aumente, gradualmente, a velocidade ou o ritmo da impulsão do fluxo da
energia consciencial, por intermédio da força da vontade determinada.
5. Circuitos. Expanda, ao máximo, a intensidade ou o volume do fluxo da energia consciencial, no caso, passando a compor circuitos cada vez maiores e mais potentes, por dentro e por
fora do soma. Você perceberá a ocorrência perfeitamente. O fato convence você da própria realidade multidimensional.
6. Instalação. Instale, por fim, o EV, ou estado vibracional. O fluxo e o circuito fechado desaparecem. Toda a psicosfera energética torna-se completamente acesa, feérica ou incandescente com
a energia consciencial vibrante e você sente o fato sem qualquer dúvida.
Manutenção. Conforme a Experimentologia, estes procedimentos devem ser repetidos, de
início, 20 vezes por dia, exatamente como estão expostos aqui, sem acrescentar ou apelar para nenhum tipo de muleta física ou psicológica; em condições, situações e circunstâncias diferentes, sempre mantendo-se a posição de pé ou ereto, seja desnudo ou no banheiro, vestido esportiva ou socialmente, segurando embrulhos, debaixo da luz do Sol ou sob chuva, em qualquer lugar.
Potencializadores. Eis, na ordem alfabética, 2 potencializadores práticos do estado vibracional:
1. Música clássica: no caso, afim ao praticante, homem ou mulher.
2. Orgasmo.
Desempenhologia. À luz da Mentalsomatologia, o desempenho e desenvolvimento do
estado vibracional – recurso prioritário na vida intrafísica – não são difíceis, mas dependem do
modo de fazer (modus faciendi) classificado, com lógica, em 3 categorias, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Sabedoria. Pela Holomaturologia, saber fazer (know-how) o EV, depende do conhecimento do praticante, das próprias habilidades e atitudes quanto às energias conscienciais.
2. Poder. Em Conscienciometrologia, poder fazer o EV é questão de ter e poder usar os
recursos necessários, notadamente a autodisciplina de se arranjar o momento e o local adequados.
3. Vontade. Segundo a Evoluciologia, querer fazer o EV é condição dependente da
vontade, estado da motivação e do ânimo da conscin, autorganização e satisfação ao realizar
e manter a frequência periódica das práticas energéticas evolutivas, até se constituir hábito salutar, a segunda natureza (da conscin) ou o EV tríplice.
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Transferência. Quem transfere erradamente para a muleta, o esforço a ser empregado
com a vontade sobre as ECs, não vem a conhecer a si próprio, discriminar as ECs, ou melhorar
o autodomínio emocional. Fortaleza é rejuvenescimento.
Maquilagem. A ciência da sabedoria e a ciência da ignorância são irmãs siamesas ou
xifópagas. O EV faz a maquilagem energética de qualquer conscin.
Respostas. Eis 11 perguntas técnicas próprias da abordagem inicial a qualquer assunto
científico original, aqui respondidas, de maneira sucinta, quanto ao EV:
01. Agente. Quem produz o EV? Os princípios evolutivos ou conscienciais, mais particularmente as conscins, ou consciências intrafísicas, todos os seres humanos. O EV, quando de
alto nível, só funciona sponte sua.
02. Existência. Qual a constituição significativa do EV? A chave prática do domínio
consciencial da conscin sobre a existência intrafísica ou holochacral, autodefesa e relaxe.
03. Espaço. Onde é gerado o EV? No holossoma da conscin, a partir da vontade atuando
sobre o energossoma. Dos 3 tipos de educação – a parental, a pública e a pessoal – só a última
prevalece sempre. Autodidatismo não é inflexibilidade.
04. Tempo. Quando sobrevém o EV? A qualquer momento, dependendo da força de impulsão da vontade da conscin. Você é o patrocinador da própria proéxis.
05. Comparação. Com qual fato se compara o EV? Com a homeostase holossomática:
o EV é a homeostase holochacral. O placebo energizado deixa de ser placebo.
06. Causa-efeito. Por qual razão se instala o EV? Em função de a consciência existir
além da energia. A vontade intensifica as ECs da conscin.
07. Recursos. Com quais elementos se produzem o EV? Com a impulsão da vontade,
a soltura do holochacra, ou energossoma, e o maior domínio na manipulação das próprias ECs.
08. Modo. Como se produz o EV? Pela intensificação das ECs, na intimidade do microuniverso da consciência, eliminando bloqueios e descompensações energéticas, as origens dos
distúrbios conscienciais. Há doenças mais rápidas se comparadas aos remédios.
09. Meta. Qual a vantagem de se instalar o EV? Produzir a autodefesa energética, a homeostase holossomática, a Profilaxia e Terapêutica Energética, e outras condições libertárias e sadias da consciência. Evoluir é facilitar a vida difícil em qualquer dimensão.
10. Fim. Por qual razão vale o esforço de se instalar o EV? A fim de se alcançar a profilaxia e a autodefesa energética maior, fazer acoplamentos áuricos, assins e desassins, a blindagem
da alcova, minimizar a assedialidade, depurar os pensenes (enes), produzir holorgasmos, e outras
ações evolutivas magnas. O EV profilático é praticado ad cautelam.
11. Quantidade. Quanto se deve investir na instalação deliberada do EV? O máximo
possível à consciência, até o ponto de se dominar voluntariamente a técnica energética, a qualquer
momento, local ou dimensão consciencial.
Indicações. Segundo a Bioenergética, a Projeciologia e a Conscienciologia, a instalação
do EV, é racionalmente indicada, para todas as pessoas, sem exceção, como medida de profilaxia
consciencial e autodefesa energética, pelo menos nestas 20 situações da conscin lúcida:
01. Saída. Ao deixar a casa ou apartamento para ir para o escritório trabalhar.
02. Veículo. Ao entrar em veículo, ônibus ou metrô, para começar a viagem.
03. Volante. Ao se sentar ao volante e dar partida no carro para a excursão.
04. Surpresa. Ao receber de surpresa a notícia extremamente desgastante.
05. Debate. Durante o desenvolvimento do diálogo crítico importante ou debate esclarecedor. Às vezes, e mais necessariamente, depois do encerramento do diálogo.
06. Telefonema. Antes de atender ao telefonema julgado crítico ou preocupante.
07. Aquisição. Ao iniciar sondagens na aquisição de patrimônio ou bem material.
08. Encontro. Antes do encontro de natureza imprevista com pessoa até o momento
desconhecida. E, conforme as circunstâncias, ao deixar esta pessoa depois do encontro.
09. Entrevista. Antes de se entrevistar com a autoridade competente, sobre assunto essencial, a fim de suportar o impredizível ou alguma situação confrangedora.
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10. Multidão. Ao ser impelido a participar de multidão ou grupo de pessoas.
11. Auditório. Ao sentar-se no auditório para ouvir o conferencista ou o artista.
12. Encerramento. Ao fechar as gavetas a fim de deixar o escritório, encerrando o expediente do dia, interando as próprias ECs à memória (continuísmo consciencial).
13. Recintos. Ao penetrar o recinto do shopping center, supermercado, banco ou repartição pública, apinhados de fregueses ou clientes; ao sair de qualquer destes lugares.
14. Refeição. Ao servir-se de refeição diferente e inabitual à conscin.
15. Presente. No ato de receber o presente ou lembrança, seja objeto novo ou antiguidade, sozinho ou acompanhado por muitas pessoas (ou consciexes).
16. Idílio. No exato momento do encontro regular com o parceiro afetivo-sexual (happy
hour ou a vivência na alcova energeticamente blindada).
17. Espetáculo. Ao entrar na casa de diversões para assistir ao espetáculo próximo.
18. Conjuntura. Ao se defrontar com situação exigindo avaliação intelectual.
19. Desconforto. No instante de sentir algum sintoma de minidoença, malestar físico,
mental, ou desconforto maior, seja onde e quando for.
20. Assim. Antes de instalar o acoplamento energético, deliberado, com alguém, a fim
de produzir clarividência facial, assim e outras condições interconscienciais.
Atributo. Como se observa, com o acúmulo das experiências pessoais, o EV precisa ser,
em favor da própria conscin e a favor dos demais, valioso atributo ou qualificação da personalidade, parte de você, igual à imaginação, memória, respiração e outros atributos conscienciais, e empregado naturalmente, sem esforço nem sacrifício. O Homo sapiens humanus é o animal de corpo
humano capaz de sentir compaixão autêntica e explícita.
Teste. Eis 13 questões didáticas, no exame de excelência, relativo a outros tantos itens
diferentes, sobre o EV. Responda cada questão por você mesmo, desarmado, sem recorrer, nos
primeiros momentos, aos artefatos do saber da Projeciologia e da Conscienciologia:
01. Comparação. Exige a estruturação de semelhanças e diferenças, vantagens e desvantagens, no trabalho de planificação e organização das ideias: – Estabeleça as vantagens e desvantagens de você produzir EVs pela impulsão da própria vontade.
02. Crítica. Exige o esforço dos processos mentais mais complexos: – Critique a abordagem tão só de a pessoa viver sem EVs em confronto com a vida com EVs profiláticos e acessíveis de acordo com impulsão da própria vontade.
03. Definição. Exige a autocapacidade de classificar e distinguir as diferentes categorias
do fato sob análise: – Defina energeticidade consciencial.
04. Descrição. Exige a apresentação das características do fenômeno protagonizado por
você: – Descreva 10 utilidades indiscutíveis do EV voluntário.
05. Discussão. Exige, além da simples descrição, pressupondo o autodesenvolvimento
de ideias: – Discuta a causa lógica pela qual a Humanidade, até hoje, ainda não descobriu e nem
emprega o EV voluntário em grande escala e a qualquer hora.
06. Enumeração. Exige o esforço pessoal de recordação: – Enumere 15 fenômenos relevantes gerados a partir da instalação do EV pela força de impulsão da vontade.
07. Esboço. Exige a autorganização do assunto em tópicos e subtópicos: – Esboce
3 princípios sustentadores do conceito racional e lógico do EV.
08. Exemplificação. Exige a demonstração da própria engenhosidade através de contribuição pessoal: – Dê 5 exemplos de técnicas parapsíquicas, se possível comprovadas por você,
evidenciadoras de frutos conscienciais gerados pela instalação voluntária de EVs.
09. Explicação. Exige a ênfase do tema na relação de causa e efeito: – Por qual razão,
hoje, estamos mais aptos para entender e instalar EVs intensos?
10. Interpretação. Exige a autocapacidade de perceber o significado da ideia principal:
– Por qual razão a raça humana desperdiçou e perdeu, por milênios, miríades de oportunidades
evolutivas sem o emprego dos EVs através da impulsão da vontade?
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11. Organização. Exige a lembrança pessoal de fatos segundo o critério da importância
crescente: – Organize a relação de providências capazes de dinamizar a instalação dos próprios
EVs profiláticos. O estado vibracional é o orgasmo do energossoma.
12. Seleção. Exige a autavaliação crítica de natureza simples, segundo critério preestabelecido: – Indique 3 fatos diversos evidenciadores das vantagens dos EVs para a conscin adulta,
o jovem inversor ou inversora existencial, e a dupla evolutiva consciente.
13. Síntese. Exige de você ser capaz de apresentar os pontos essenciais do fenômeno ou
fato sob análise: – Sintetize 3 aspectos das consequências teáticas e positivas da instalação voluntária de EVs profiláticos.
Intencionologia. O estado vibracional, em nível avançado, abre o microuniverso consciencial, libera a criatividade (ideias originais) e aprimora a consciencialidade da pessoa neofílica.
Concomitantemente com o desenvolvimento do estado vibracional, a conscin descobre o acoplamento áurico ou energético, a assim, a desassim, o epicentrismo consciencial e a condição da
desperticidade. Tudo isso depende da qualidade da intenção pessoal.
Voliciologia. A rigor, a psicosfera energética, o holopensene pessoal e o materpensene
da conscin – alicerces da proéxis – dependem da volição, do ponteiro da consciência, mas também, e muito, da qualidade do EV pessoal, técnica acessível a qualquer conscin.
Grupocarmologia. Dentro da grupalidade cosmoética, ainda não se empregou (Ano-base: 2008) todas as potencialidades e recursos oferecidos pelo estabelecimento e desenvolvimento
do estado vibracional através de equipe harmonizada e coesa.
Alerta. Nunca se sabe quando se pode precisar das autodefesas energéticas. A vida sempre oferece surpresas, nem todas bem-vindas ou agradáveis. Vive melhor quem está preparado
e alerta, bioenergeticamente, 24 horas por dia, o ano inteiro. Perde quem emprega artifícios, andaimes pseudoprovidenciais, ou muletas parapsicofísicas, seja qual for a natureza ou a desculpa,
pretendendo otimizar ou “enriquecer” a técnica. Isso impedir o crescimento da confiança na própria vontade e nas ECs. Seja no estado projetado, ou no estado extrafísico com o soma desativado, ninguém dispõe de objeto físico para servir de muleta ou suporte parapsicológico e desnecessário.
Eunuco. Conclusão lógica dos argumentos expostos neste ensaio: quem não tem flexibilidade energossomática é semimorto. Quem não consegue instalar o estado vibracional profilático
vive castrado, é ainda mero eunuco bioenergético.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o 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. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
10. Impedimento ao estado vibracional: Energossomatologia; Nosográfico.
11. Primener: Energossomatologia; Homeostático.
12. Trilha energética: Intrafisicologia; Neutro.
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OS FATOS APONTAM SER A INTERASSEDIALIDADE
DOENTIA A MAIOR PATOLOGIA DA HUMANIDADE NA
TERRA. O EV E A PROJEÇÃO CONSCIENTE DESLINDAM
TODOS OS CASOS DE ASSÉDIOS INTERCONSCIENCIAIS.
Questionologia. Qual a qualidade do EV executado por você, leitor ou leitora? Qual
a finalidade do EV aplicado por você? Você está satisfeito com a selfperformance energética?
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ESTAFA INTELECTUAL
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estafa intelectual é a condição ou estado de extremo cansaço ou esgotamento no desempenho de algum trabalho rigoroso, detalhista, maçante e mentalsomático, acarretando exaurimento das forças físicas e / ou psíquicas, perturbando a aplicação das faculdades
mentais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo estafa deriva provavelmente do idioma Italiano, staffare, “tirar o pé
do estribo”, e este de staffa, “estribo de sela do cavalo”. Surgiu no Século XVI. O voc bulo intelectual provém do idioma Latim, intellectualis, “relativo à intelig ncia”. Apareceu no Século
XIV.
Sinonimologia: 01. Exaustão intelectual. 02. Fadiga intelectual. 03. Autodesgaste
mental. 04. Surmenage. 05. Estresse intelectual. 06. Psicastenia. 07. Ergastenia. 08. Somastenia. 09. Sobernal. 10. Misopsiquia.
Neologia. As duas expressões compostas miniestafa intelectual e megaestafa intelectual
são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Autodisposição intelectual. 2. Repouso cortical. 3. Automotivação
intelectual. 4. Homeostasia cerebral. 5. Memória ativa.
Estrangeirismologia: o surto de breakdown intelectual; a surmenage; o workaholic.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da autoconcentração mental.
II. Fatuística
Pensenologia: a exaurição temporária da autopensenidade.
Fatologia: a estafa intelectual; o esgotamento intelectual; a abulia intelectual; a obstrução intelectual; a prostração intelectual prolongada e debilitante; o excesso de trabalho intelectual; o colapso intelectual; o cansaço mentalsomático; a fadiga psíquica; a psicastenia; a misopsiquia; o eclipse mental; a faina cerebral cansativa; os trabalhos cerebrais estafantes; as tarefas
mentaissomáticas exaustivas; a atividade exagerada dos 2 hemisférios cerebrais; a cabeça vazia;
o vácuo intraconsciencial; a carga horária natural de sono; a perturbação do sono; a sonolência;
a cefaleia; a mudança de humor; a irritabilidade; a falta de concentração mental; a hipomnésia
fugaz; a ruptura homeostática negativa na área cortical; o estafamento nas empreitadas extenuantes; a estafeira mental; os limites fisiológicos do soma; o exaurimento consciencial; o mutirão; as
horas extras; as distorções comportamentais por excessos.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio dos 4 olhos vendo mais perante 2.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica (SFC).
Holotecologia: a intelectoteca; a psicoteca; a somatoteca; a energeticoteca; a fisiologoteca.
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Cerebrologia; a Concentraciologia; a Criteriologia; a Ergonometria; a Comunicologia; a Desviologia; a Enganologia;
a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia; a Neuropatologia; a Neurociência.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin estafada; a pessoa exaurida; o grupo de pessoas exauridas;
a equipe pregada.
Masculinologia: o perfeccionista; o pré-serenão vulgar; o trabalhador intelectual sem férias; o pesquisador; o agitador intelectual; o gestor cultural; o produtor do conhecimento.
Femininologia: a perfeccionista; a pré-serenona vulgar; a trabalhadora intelectual sem
férias; a pesquisadora; a agitadora intelectual; a gestora cultural; a produtora do conhecimento.
Hominologia: o Homo sapiens campsatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniestafa intelectual = a condição do esgotamento mental superficial
e fugaz depois do dia útil de trabalho de rotina; megaestafa intelectual = a condição do esgotamento mental extremo de quem vive fase de trabalho intenso e ininterrupto há meses.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, de modo prático, a estafa intelectual pode
ser classificada em 2 tipos básicos:
1. Estafa intelectual pontual: ou efêmera; o cansaço ao fim do dia de trabalho intenso.
2. Estafa intelectual cronicificada: o esgotamento acumulado durante longo tempo,
por exemplo, o profissional workaholic sem tirar férias há 1 lustro.
Psicoses. No universo da estafa intelectual pontual importa enfatizar as psicoses efêmeras, geradas pela acumulação dos esforços mentais nas mesmas tarefas específicas, onde a concentração mental e a atenção dividida são mais exigidas quanto aos detalhes, por exemplo, estas
10, dispostas na ordem alfabética, atingindo homens e mulheres:
01. Psicose do avaliador: por exemplo, o professor corretor ou professora corretora de
provas escritas, depois dos exames ao fim do semestre ou do ano letivo, deixando passar acertos
ou equívocos dos alunos e errando nas aferições e notas.
02. Psicose do digitador: ou digitadora, quando comete erros de digitação acima da média pessoal de rotina.
03. Psicose do etimologista: homem ou mulher, quando estafado, cometendo omissões
ou equívocos quanto a termos e datas.
04. Psicose do fichador: ou fichadora, bibliografista homem ou mulher, ao esgotar temporariamente a acurácia quanto aos detalhes nos registros das fontes bibliográficas.
05. Psicose do leitor: ou leitora, quando lê corretamente o texto incorreto – correção
mental –, ou pior, quando interpreta errado o texto redigido por outrem.
06. Psicose do parecerista: ou jurisconsulto homem ou mulher, esgotado após a leitura
analítica, de várias horas seguidas, do avultado processo judicial.
07. Psicose do recórter: ou cosmanalista, responsável pelos recortes dos artigos de periódicos, dentro do universo do cosmograma, quando os títulos ou os detalhes das matérias passam batidos, à frente, e se perdem as informações.
08. Psicose do redator: ou redatora, jornalista, escritor ou escritora, sem inspiração ou
gás para o prosseguimento ou conclusão do texto em andamento, escrito sobre tema específico.
09. Psicose do revisor: de originais de textos escritos. O revisor esgotado chega a corrigir mentalmente o texto ao ler, sem fazer a correção competente no monitor ou no papel.
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10. Psicose do tradutor: de qualquer idioma, de fato, cansado, após dezenas de páginas
traduzidas.
Sono. Felizmente, em muitos desses casos de psicoses fugazes, simples noite de sono
pode trazer a recuperação intelectual para a conscin.
Evitaciologia. Conforme os princípios da Paraprofilaxiologia, a fim de se evitar a estafa
intelectual, o melhor é eliminar posturas ou hábitos inconvenientes, por exemplo, ao modo destes
7, dispostos na ordem alfabética:
1. Condutas: as abordagens, condutas e posicionamentos intelectuais incorretos.
2. Consumismo: o esquecimento do fato de ser o cérebro o órgão mais consumidor das
energias conscienciais (ECs) do corpo humano.
3. Excessos: a fadiga de órgãos somáticos submetidos a trabalho excessivo.
4. Limites: a ultrapassagem da capacidade do limite da tolerância intelectiva pessoal.
5. Perfeccionismo: a ansiedade pelo perfeccionismo e a vivência do workaholism.
6. Prazos: a sujeição à premência de prazos fatais rigorosos do trabalho.
7. Repetições: a canseira mental por efeito de solicitações repetidas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estafa intelectual, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abuso das energias conscienciais: Energossomatologia; Nosográfico.
2. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
3. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
4. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
5. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
6. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.

A ESTAFA INTELECTUAL DE 2 DIAS PODE CRIAR
A DESMOTIVAÇÃO POR 2 MESES QUANDO A CONSCIN NÃO MANTÉM A HIGIENE CONSCIENCIAL CAPAZ
DE MINIMIZAR OS PERTÚRBIOS MENTAISSOMÁTICOS.
Questionologia. Você ainda vive algum período de estafa intelectual? Já procurou se organizar melhor para superar tal inconveniência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 140, 179, 273, 468 e 677.
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 129, 141, 515 e 1.030.
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ESTÁGIO HOLOSSOMÁTICO
(HOLOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estágio holossomático é o nível, grau ou patamar específico da evolução
da consciência de acordo com o veículo consciencial predominante sobre os demais, nas automanifestações, em geral, no período evolutivo sob análise, teste ou avaliação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo estágio deriva do idioma Francês, stage, “estada no qual cônego
deve fazer durante certo tempo em local da igreja antes de poder desfrutar das honras e da renda
da própria prebenda; período transitório da formação tendo em vista o exercício de alguma função”, e este do idioma Latim Medieval, estage, “estada; demora; perman ncia; resid ncia; morada”. Surgiu em 1881. O elemento de composição holo procede do idioma Grego, hólos, “total;
completo; inteiro”. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma
Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Evolução holossomática. 2. Nível holossomático. 3. Patamar holossomático. 4. Teste holossomático.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo estágio: estadiada; estagiado; estagiador; estagiadora; estagiar; estagiária; estagiário.
Neologia. As 3 expressões compostas estágio holossomático, estágio holossomático inconsciente e estágio holossomático autoconsciente são neologismos técnicos da Holossomatologia.
Antonimologia: 1. Estágio eletronótico. 2. Nível fisicalista. 3. Anticonscienciometria.
Estrangeirismologia: o checkup holossomático pessoal; o checkup pessoal ofiexista.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao holossoma pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade consciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; as mudanças no predomínio de 1 dos 3 elementos do pensene; o acme evolutivo ou o ponto culminante da predominância do elemento pen.
Fatologia: o teste de autavaliação evolutiva por meio dos veículos existenciais; a localização pessoal do atual nível da tenepes; o procedimento simples e prático de aferição do nível
evolutivo; a intensificação do aprendizado evolutivo; a expansão do tirocínio pessoal; a comprovação lógica da própria realidade consciencial; as fases do desenvolvimento consciencial; as etapas da maturação mentalsomática; o hoje, aqui e já como sendo o momento evolutivo de período
específico do processo contínuo do domínio holossomático; a escala das prioridades evolutivas;
a escala evolutiva das consciências.
Parafatologia: o estágio holossomático; a autoconscienciometria ou a evolução pessoal
pesquisada a partir da predominância do veículo consciencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o auxílio dos amparadores extrafísicos na ampliação dos atributos mentaissomáticos da conscin lúcida; os extrapolacionismos
parapsíquicos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–intenção sadia–realização evolutiva; o sinergismo entre os veículos do holossoma propiciando a expansão mentalsomática.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial inarredável; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o aprimoramento do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria como 1% e a vivência como 99% da realização evolutiva.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas da reeducação emocional; as
técnicas de aprimoramento mentalsomático; a técnica das 50 vezes mais; a técnica dos 50 dicionários; a técnica do detalhismo; a técnica conscienciométrica da avaliação interconsciencial por
meio do manual Conscienciograma.
Vonluntariologia: o voluntariado exemplar da conscin-cobaia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos evolutivos ou regressivos das autovivências em cada estágio holossomático; o efeito dos desempenhos pessoais, constantes e prolongados.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no Curso Intermissivo pré-ressomático
como ponto da viragem evolutiva; as neossinapses dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução; a passagem do ciclo
psicossomático para o ciclo mentalsomático.
Binomiologia: o binômio vontade firme–maturidade consciencial; o binômio mentalsoma fortalecido–psicossoma domado; o binômio (dupla) construtivo conscin mentalsomática–
–conscin amparadora.
Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisada–objeto de
pesquisa.
Crescendologia: o crescendo evolutivo infância consciencial–maturidade consciencial;
o crescendo emoção de viver–razão de existir; o crescendo autocontrole–autodisciplina–autodomínio holossomático.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio visão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo enfrentamento / postergação; o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo ideias explicitativas / emoções obnubilantes.
Politicologia: a conscienciocracia.
Legislogia: as leis evolutivas; as leis básicas da Holossomatologia; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a metodofilia; a conscienciofilia; a autocriticofilia.
Mitologia: a eliminação gradual dos mitos seculares à extinção completa.
Holotecologia: a evolucioteca; a mensuroteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Evoluciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autocogniciologia; a Autoparapercepciologia; a Prospecciologia; a Dissecciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Recexologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida em evolução; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans.
V. Argumentologia
Exemplologia: estágio holossomático inconsciente = o da maioria das pessoas ainda sem
lucidez quanto à inteligência evolutiva; estágio holossomático autoconsciente = o da minoria dos
componentes da Humanidade com alguma compreensão da inteligência evolutiva.
Culturologia: o crescendo evolutivo cultura da emoção–cultura da razão; a cultura da
Autoparapercepciologia; a cultura da Interassistenciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
os 4 estágios holossomáticos, básicos, da evolução da consciência:
1. Estágio somático: o nível predominante da materialidade; a pessoa eletronótica; a dedicação exclusiva ou submissão ao corpo humano; as tendenciosidades instintuais gerais; o Hedonismo; o subcérebro abdominal; a síndrome da dispersão consciencial; a sequência de vidas humanas fisicalistas; a consciênçula; a robéxis; a atuação do porão consciencial; a maternagem entusiástica da mulher-mãe pela gestação humana ou animal (gessom).
2. Estágio somático-psicossomático: o primeiro patamar misto; o predomínio das manifestações pessoais artísticas; a emocionalidade subcerebral incrementada; o culto exacerbado ao
corpo humano; a dedicação à dança; a motivação pela Culinária; os autesforços aplicados aos desportos; a influência vigorosa do Zeitgeist sobre a conscin; a exacerbação das tendências místicas
e do parapsiquismo sectário, religioso e faccioso; as práticas das tarefas da consolação (tacon)
predominantemente demagógicas, seja pela Religiomania ou Politicologia Populista; a emocionalidade romântica ingênua; as modalidades de inteligências desassociadas da autevolução.
3. Estágio psicossomático-mentalsomático: o segundo patamar misto; a fase da predisposição à entrada nos Cursos Intermissivos (CI) pré-ressomáticos; o surgimento da autoconsciencialidade maior; a mentalsomaticidade germinal; a busca da reciclagem existencial (recéxis); a escolha do autoparapsiquismo no lugar do heteroparapsiquismo; o enfrentamento das tarefas menos
simpáticas, contudo mais evoluídas, do esclarecimento (tares); o início da interassistencialidade
lúcida por meio das práticas diárias da tenepes; o autesforço para compor a condição de minipeça
do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a planificação detalhista do futuro pes-
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soal evolutivo; as vistas voltadas para o autorrevezamento multiexistencial; a aceitação da prioridade do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; a revalorização pessoal da invéxis
a cada nova vida humana; a publicação do primeiro livro de texto libertário no âmbito da autogescon, ou gestação consciencial pessoal; a reeducação psicossomática pessoal; a descoberta do desenvolvimento das modalidades de inteligência; a autoparaperceptibilidade agora racional, ainda
incipiente.
4. Estágio mentalsomático: a autocompreensão maior da inteligência evolutiva em expansão franca; a reeducação parapsíquica aberta; a Descrenciologia vivenciada; o domínio do psicossoma; o domínio de parte do sistema nervoso autônomo; a mentalsomaticidade madura; a aceitação e entendimento dos trabalhos dos evoluciólogos e Serenões; o domínio do autodiscernimento evolutivo prioritário; o interesse pela obtenção da oficina extrafísica (ofiex) pessoal; a realização satisfatória do completismo existencial (compléxis); a conquista da condição de ser desassediado, permanente, total, ou da autodesperticidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estágio holossomático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
04. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
05. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
07. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
09. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Teste conscienciológico: Experimentologia; Neutro.
12. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.

A AVALIAÇÃO RIGOROSA DO ESTÁGIO HOLOSSOMÁTICO, PESSOAL, NA CONDIÇÃO DE MEGATESTE EVOLUTIVO, É VALIOSO PARA TODA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM
OU MULHER, EM QUALQUER CONDIÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Em qual estágio holossomático você, leitor ou leitora, se inclui, hoje?
Já havia refletido sobre este assunto como teste evolutivo pessoal?
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ESTÁGIO MATUROLÓGICO
(AUTOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estágio maturológico é a condição de maturidade consciencial, pessoal,
da personalidade, seja humana, conscin, ou extrafísica, consciex, de acordo com o nível da evolução cosmoética e cosmovisiológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo estágio deriva do idioma Francês, stage, “estado no qual cônego
deve fazer durante certo tempo em local da igreja antes de poder desfrutar das honras e da renda
da própria prebenda; período transitório da formação tendo em vista o exercício de alguma função”, e este do idioma Latim Medieval, estage, “estada; demora; perman ncia; resid ncia; morada”. Surgiu em 1881. O vocábulo maturidade procede do idioma Latim, maturitas, “maturidade;
madureza; maturação; maduração; tempo próprio; o maior grau de desenvolvimento; complemento; perfeição”. Apareceu em 873. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 1. Estágio holomaturológico. 2. Estágio autevolutivo. 3. Estágio qualitativo da consciência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 50 cognatos derivados do vocábulo maturidade:
antimaturidade; Antimaturologia; automaturidade; Automaturologia; hipermaturidade; hipomaturidade; holomaturidade; Holomaturologia; holomaturológica; holomaturológico; imatura;
imaturidade; imaturo; maduração; madureza; maturabilidade; maturação; maturacional; maturado; maturada; maturador; maturamento; maturante; maturar; maturativa; maturativo; maturável; maturescência; maturescente; maturo; Maturologia; maturopensene; maturopensenidade;
maturoteca; maturrangada; maturrangar; maturrangas; maturrango; maturranguear; maturrão;
maturrengo; maturreguear; maturu; megamaturidade; omnimaturidade; onimaturidade; prematura; prematuridade; prematuro; submaturidade.
Neologia. As 3 expressões compostas estágio maturológico, estágio maturológico inconsciente e estágio maturológico autoconsciente são neologismos técnicos da Automaturologia.
Antonimologia: 1. Imaturidade consciencial. 2. Inexperiência consciencial.
Estrangeirismologia: o Evolutionarium; o upgrade consciencial; a awareness evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva pessoal.
Filosofia. A automaturidade holofilosófica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomaturologia; os maturopensenes; a maturopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a maturidade ortopensênica.
Fatologia: o estágio maturológico; o nível da maturidade consciencial; a personalidade
bem formada; os talentos da maturidade consciencial; o lampejo da maturidade; a hipomaturidade; a hipermaturidade; a ultrapassagem da imaturidade; a holomaturidade precoce; o rigor
preciso da maturidade consciencial; a aceleração da maturidade consciencial; a holomaturidade
psicossomática pessoal; o período da maturidade consciencial como sendo a fase de ouro da vida
intrafísica; os rumos da automaturidade; a maturidade dos autoposicionamentos; a maturescência
consciencial no tempo (Cronêmica) da vida permanente e no espaço (Proxêmica) das dimensões
existenciais; a condição evolutiva da holomaturidade sem fim; a maturidade da Pesquisologia
Pessoal;
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o quociente da holomaturidade; a automaturidade vivencial reunindo acervo de soluções para
a maioria das problemáticas humanas; a automaturidade reflexiva superando aborrecimentos, contrariedades e incompreensões; a anulação dos surtos de imaturidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a maturidade transcientífica; a holomaturidade paraperceptiva dos
Cursos Intermissivos (CIs); a automaturidade energética; a holomaturidade da conscin de modo
intra e extraconsciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holomaturidade pessoal–prioridade evolutiva; o sinergismo serenidade-holomaturidade; o sinergismo automaturidade-megafraternidade.
Principiologia: o princípio do equilíbrio pessoal da maturidade física.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) revelando incontestavelmente o nível da automaturidade.
Teoriologia: a teoria da holomaturidade consciencial vígil.
Tecnologia: as técnicas da evolução holomaturológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito da holomaturidade manifesta plenamente pelo holossoma; os efeitos do veteranismo evolutivo; os efeitos da bagagem existencial na autoconfiança na própria capacidade resolutiva.
Neossinapsologia: as neossinapses e a recuperação dos cons magnos sustentando a maturidade consciencial maior da conscin.
Ciclologia: o neociclo da automaturidade a partir do Curso Intermissivo pré-ressomático; o ciclo ou polinômio cronobiológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade.
Enumerologia: a holomaturidade antecipada; a holomaturidade intelectual; a holomaturidade cosmoética; a holomaturidade profissional; a holomaturidade pesquisística; a holomaturidade parapsíquica; a holomaturidade proexológica.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância da maturidade humana; o binômio
vontade firme–maturidade consciencial; o binômio maturidade consciencial–heterocompreensão
máxima.
Interaciologia: a interação idade física–maturidade.
Crescendologia: o crescendo maturidade biológica–maturidade consciencial; o crescendo maturológico ilusão-realismo.
Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-automaturidade-autopersistência; o trinômio da holomaturidade pessoal biológica-emocional-intelectiva; o trinômio holomaturológico
autodiscernimento-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio autocognição-autodomínio-autossuficiência.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma equilibrado na automaturidade; o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística compondo o patrimônio autocognitivo.
Antagonismologia: o antagonismo evolutivo maturidade consciencial / imaturidade
consciencial; o antagonismo ansiosismo / maturidade; o antagonismo coragem cerebelar / holomaturidade cerebral; o antagonismo automaturidade consciencial / epopeia do envelhecimento.
Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo da maturidade evolutiva da criança superar a dos pais.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a fenomenofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: o mito dos anos dourados da infância.
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Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Automaturologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocoerenciologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Nexopensenologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens megatraforisticus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens megaprior; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens articulator; o Homo
sapiens rationabilis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estágio maturológico inconsciente = a condição de ignorância quanto ao
próprio nível de maturidade consciencial; estágio maturológico autoconsciente = a condição de
conhecimento pessoal, autocrítico, do próprio nível de maturidade consciencial.
Culturologia: a Multiculturologia da Holomaturologia; a cultura avançada da Holomaturologia Multidimensional.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
6 estágios, etapas ou períodos da autevolutividade da consciência quanto à automaturidade:
1. Revoralidade: a revoração (revora, rebora) ou a condição da maioridade legal atingida pela pessoa entre os 13 e 18 ou 21 anos de idade física, de acordo com as diversas instâncias
da emancipação social.
2. Biomaturidade: a maturidade biológica, física, somática, cortical, do corpo humano,
condição alcançada aos 26 anos de idade física pela moça ou o rapaz, ou o Homo sapiens inversor.
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3. Holomaturidade: a maturidade consciencial, mental, psicológica, da conscin lúcida
a partir da fase executiva da autoproéxis, aos 36 anos de idade física, ou o Homo sapiens proexologus.
4. Desperticidade: a maturidade autodefensiva do ser desassediado, permanente, total,
parapsíquica, interassistencial, cosmoética, em geral alcançada a partir dos 46 anos de idade, pelo
Homo sapiens despertus.
5. Serenidade: a maturidade do livre arbítrio; a evolução mais ampla da Serenologia do
Homo sapiens serenissimus, o Serenão ou Serenona.
6. Liberdade: o ápice da holomaturidade conhecida; a emancipação do ego maduro do
soma, do psicossoma e da serialidade existencial (seriéxis) da Consciex Livre (CL).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estágio maturológico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
08. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
09. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
10. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
11. Hiperacuidade: Holomaturologia; Neutro.
12. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
13. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
14. Macrossenso: Holomaturologia; Homeostático.
15. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.

SERÁ SEMPRE INTELIGENTE, À CONSCIN LÚCIDA,
HOMEM OU MULHER, PESQUISAR, ACURADAMENTE,
OS ESTÁGIOS MATUROLÓGICOS E IDENTIFICAR ONDE
SE SITUA, EXATAMENTE, NO MOMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se identificou na escala dos estágios maturológicos? Você vive satisfeito com a própria condição maturológica?
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ESTAGNAÇÃO CONSCIENCIAL
(AUTASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estagnação consciencial é o ato, ação, efeito ou condição de a conscin,
homem ou mulher, ser incapaz de assumir posicionamento produtivo e evolutivo diante das oportunidades existenciais no dia a dia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra estagnar deriva do idioma Latim, stagnare, “fazer grande ajuntamento de gua; fazer lago”, de stagnum, “ gua ajuntada, represada; lago; tanque”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e este do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Inatividade consciencial. 2. Estagnação evolutiva. 3. Letargia consciencial. 4. Preguiça evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas estagnação consciencial, estagnação consciencial
inconsciente e estagnação consciencial consciente são neologismos técnicos da Autassediologia.
Antonimologia: 1. Desestagnação consciencial. 2. Desestagnação evolutiva. 3. Ação
renovadora. 4. Atividade reciclante. 5. Deflúvio renovador. 6. Fluxo consciencial.
Estrangeirismologia: o modus operandi estagnado; o rapport patológico com os assediadores; o blackout da razão; a overdose de equívocos pessoais continuados; a força do Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às escolhas evolutivas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Estagnação:
comatose existencial.
Coloquiologia: quando a gente quer encontra um caminho, quando não quer encontra
uma desculpa; deixa a vida me levar, vida leva eu; empurrar com a barriga; enquanto não encontro a pessoa certa, me divirto com as erradas; a vida é simples assim, não procure problemas,
divirta-se.
Citaciologia: – Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes (Albert Einstein, 1879–1955). Cada um de nós possui pelo menos um calcanhar de
Aquiles, uma fraqueza, uma insegurança ou vulnerabilidade que, de tempos em tempos, nos dá
rasteira (Harold Bloomfield, 1944–).
Proverbiologia: – Cada um vê mal ou bem, conforme os olhos que tem. O pior cego
é aquele que não quer ver.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal improdutivo; o holopensene pessoal carente de automotivação; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os toxicopensenes; a toxopensenidade; os ignoropensenes;
a ignoropensenidade; o poder coercitivo da pressão holopensêncica patológica; a fixação holopensênica; os ectopensenes; a ectopensenidade; o holopensene pessoal da dispersividade; a afinização
pensênica com companhias patológicas; o holopensene pessoal patológico de esquiva de autenfrentamento; a urgência da evoluciopensenidade.
Fatologia: a estagnação consciencial; a estagnação consciencial ignorada; as dificuldades autoimpostas; o autengano influindo na visão dos fatos reais; a atitude preguiçosa em relação
à autevolução; a estratégia de agendar a vadiagem e a desculpa de adiar a reciclagem; a criação
de vínculos na vitimização; o autengano inconsciente; o ato de encarregar-se do próprio tédio;
o apoio ideológico à malandragem; a lógica falaciosa da tacon; o acumpliciamento com posturas
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patológicas da Mesologia; as patologias do psicossoma; os vícios das paixões; a dependência da
energia alheia; a falta de responsabilidade evolutiva; a preguiça mental; a falta de atitude proativa; a inconsciência do estado evolutivo pessoal; a falta de conhecimento sobre autevolução; a falta de conhecimento sobre si mesmo; a procrastinação vivida sem crise; as obnubilações não reconhecidas; o equívoco no aproveitamento existencial; a ausência de crises de crescimento; a ausência de questionamentos; a ausência de curiosidade; a perda de lucidez em função das automimeses crônicas seculares; a falta de lucidez quanto à própria condição estagnada; o ato de depender
da produção alheia; a admiração sem criticidade; a dependência patológica assumida; o prazer da
vadiagem; as justificativas sobre a tese da antirreciclagem; o hábito de cair na farra nos finais de
semana; a infantilidade em fazer de conta; a falta de atualização sobre si mesmo; os vícios da
mesmice; o pântano do autassédio; a estagnação voluntária; o ato de manter-se inacessível enquanto estratégia para não receber heterocrítica; o fato de servir de exemplo de incompetência
e improdutividade (estigma); a embromação institucionalizada; o desperdício das situações apresentadas no cotidiano; o adiamento de posicionamento produtivo; a atitude descompromissada diante da vida profissional; a constante indisponibilidade para o autodesenvolvimento; a falta de foco nas atividades a serem cumpridas; a falta de autenfretamento resultando na desatualização de
si mesmo; a força presencial antipática; o acúmulo das autocorrupções ignoradas; o beco sem saída da falta de renovação; a produtividade incomodando o improdutivo; a intelecção limitada;
a desambição autevolutiva; o medo de arriscar-se; o marasmo diário; o sucesso adiado; o atraso
mentalsomático; a passividade doentia; as reciclagens necessárias à desestagnação consciencial.
Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ignorância quanto a existência da multidimensionalidade; o vício da energia alheia (vampirismo); a prioridade temática enquanto paradidática na projeção semilúcida; os encontros extrafísicos com as
consciências afins; o resgate extrafísico de familiares biológicos; a aula extrafísica; a projeção vexaminosa; o psicossoma enquanto playground das estagnações; a paciência do professor extrafísico milenar; o amparador extrafísico aplicando técnica terapêutica mentalsomática, incomum no
intrafísico; a Parassemiologia das projeções; o padrão parapatológico denunciado pelas energias
conscienciais; as reciclagens pessoais refletidas nos parafatos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo procrastinação–estagnação patológica; o sinergismo
autassédio-heterassédio.
Principiologia: o princípio da atração entre os afins; o prin ipio hedonist “m xim
satisf ção om mínimo esforço”; o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo
desperdiçado; o princípio da priorização evolutiva; os princípios patológicos da argumentação
irracional; o prin ípio do “se lgo não bom não di nt f zer m quil gem”; o princípio da
autodesassedialidade; a necessidade da vivência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio utomim ti o “m is do mesmo”; o princípio da autevolução requerer renovação incessante; o princípio da inevitabilidade de adversidades; o princípio da evolução compulsória.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o CPC embasando
a responsabilidade consciencial; a ausência do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das ectopias conscienciais; a teoria das automimeses patológicas
geradoras de incompléxis; a teoria do heterassédio autoprovocado; a teoria do assédio consciencial interdimensional; a falta da teoria do descarte do imprestável; a teoria do porão consciencial; a teoria da consréu; a teoria de a consciência mudar quando está saturada dos erros.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da assim e desassim; as técnicas de desassédio; as técnicas de reeducação dos hábitos; a técnica do enfrentamento do malestar; a técnica da autovigilância ininterrupta; a técnica das 5 atitudes (5 As) para melhorar a lucidez: aceitar, assumir, aprender, anular,
acertar; a técnica de duvidar das certezas pessoais.

Enciclopédia da Conscienciologia

10191

Voluntariologia: a acomodação à mesma função no voluntariado conscienciológico;
o voluntariado enquanto oportunidade de reciclagens; a oportunidade de vivenciar o paradigma
consciencial na prática do voluntariado; o voluntariado estagnado, sem assumir a docência.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentasomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito patológico acumulativo da improdutividade; o efeito negativo de
não reciclar atitudes estagnantes; o efeito de atrapalhar o grupo com a falta de posicionamento
produtivo; o efeito das rotinas inúteis chancelando a estagnação; o efeito da sinceridade na convivência grupal; o efeito produtivo da anticonflitividade no resultado final; o efeito profilático da
autovigilância ininterrupta; o efeito evidente do amadurecimento pessoal; os efeitos arrastantes
do autexemplo; os efeitos danosos das atitudes procrastinadoras.
Neossinapsologia: a postura improdutiva impedindo a criação de neossinapses; a criação de neossinapses vinculadas às reciclagens individuais; a exaltação patológica das retrossinapses impedindo a formação de neossinapses evolutivas; as neossinapses advindas da superação dos comportamentos estagnantes.
Ciclologia: o ciclo da versão estacionária de si ao longo do ciclo ressoma-dessoma;
o ciclo comatoso da inatividade; a autexpressão congelada ao longo do ciclo etário humano; o repeteco consciencial no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo patológico de omissões deficitárias.
Enumerologia: a opção preguiçosa; o autassédio inconsciente; a improdutividade assumida; a procrastinação contagiante; a estagnação manipuladora; a traquilidade apedeuta; o vínculo sedentário.
Binomiologia: o binômio estagnação-antievolução; o binômio hábitos arraigados–rotinas engessadas; o binômio mentalidade estreita–ignorância.
Interaciologia: a interação mesmos procedimentos–mesmos resultados; a interação sair
do ordinário–desarraigar atitudes estagnadoras; a interação eternidade–momento evolutivo;
a interação mesmo caminho–mesmo destino; a interação ser diferente–fazer diferente; a interação ego–grupo evolutivo.
Crescendologia: o crescendo patológico minifracasso-megafracasso; o crescendo nosológico fuga–desperdício evolutivo; o crescendo tacon-tares; o crescendo patológico postergação-inviabilidade; o crescendo evolutivo compreensão-renovação, capaz de contribuir na desestagnação consciencial.
Trinomiologia: o trinômio estagnação-retrocesso-sofrimentos; o trinômio estagnar-fugir-paralizar; o trinômio recorrência-recrudescimento-cronicificação; o trinômio palavra certa–
–contexto adequado–esclarecimento eficaz; o trinômio trafores desconhecidos–trafares fortalecidos–trafais perpetuados; o trinômio desculpa-melin-melex; o trinômio querer-poder-realizar;
o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo.
Polinomiologia: o polinômio (autoconsciencioterápico) autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Antagonismologia: o antagonismo estagnação consciencial / posicionamento produtivo; o antagonismo consciencial abertismo / fechadismo consciencial; o antagonismo ausência de
estratégias evolutivas / soluções criativas; o antagonismo vínculos estagnadores / vínculos evolutivos; o antagonismo conduta padrão / conduta exceção; o antagonismo encontrar pronto / construir.
Paradoxologia: a conduta paradoxal de reconhecer o melhor e optar pelo pior; o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão; o paradoxo de o livre arbítrio poder
ser a própria prisão estagnadora; o paradoxo de a pressão do grupo poder ser a melhor saída
para a estagnação dos membros; o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento; o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo de o ponto mais fraco poder ser
o maior desafio; o paraxodo de o psicossoma ser agente de estagnação e o impacto positivo dele
ser capaz de tirar a pessoa da inércia.
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Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do menor esforço; a lei da interdependência consciencial; a lei do retorno quando doentio; a lei de talião; o empenho inútil de ir contra as leis da evolução; a lei da ação e reação.
Filiologia: a reeducaciofilia.
Fobiologia: a neofobia crônica; a recinofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome da mesmice; a síndrome da apriorismose; a síndrome da mediocrização; a síndrome do canguru; a síndrome de Godot; a síndrome
da dispersão consciencial; a síndrome da pré-derrota; a eliminação das síndromes estagnadoras
da evolução.
Maniologia: a fracassomania; a teomania; o sofismomania.
Mitologia: a mitificação da própria personalidade; o mito do disfarce perfeito; o mito
da independência absoluta; o mito do impossível; o mito da transposição de desafios sem autesforço; a queda dos mitos multimilenares por meio da autopesquisa.
Holotecologia: a maturoteca; a nosoteca.
Interdisciplinologia: a Autassediologia; a Antidiscernimentologia; a Autenganologia;
a Psicossomatologia; a Autassediologia; a Autovitimologia; a Reeducacilogia; a Temperamentologia; a Desviologia; a Autasssistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin estagnada; a conscin improdutiva; a conscin servil; a conscin
acrítica; a consciência confusa; a consciência assistível; o tipo Zé-ninguém; a conscin reciclante
lúcida; a conscin proativa; o ser desperto.
Masculinologia: o voluntário-turista; o homem dinâmico; o superconformado; o neófobo; o ignorante; o apriorista; o quietista; o reciclante; o autodesbravador; o evoluciente; o autocomplacente; o desassediado; o acriticista; o vampiro energético; o imaturo; o apatetado; o parvalhão; o colega de profissão; o procrastinador profissional; o perdedor; o taxista Max, personagem
do filme Colateral.
Femininologia: a voluntária-turista; a mulher dinâmica; a superconformada; a neófoba;
a ignorante; a apriorista; a quietista; a reclicante; a autodesbravadora; a evoluciente; a autocomplacente; a desassediada; a acriticista; a vampira energética; a imatura; a apatetada; a parvalhona;
a colega de profissão; a procrastinadora profissional; a perdedora.
Hominologia: o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autassediatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estagnação consciencial inconsciente = a condição doentia e obnubilada
de manter-se na inércia pessoal; estagnação consciencial consciente = a condição patológica de
perceber as possibilidades de mudança, mas escolher permanecer na zona de conforto.
Culturologia: a cultura da preguiça; a cultura hedonista; a cultura do mais ou menos;
a cultura do embuste; a cultura da procrastinação; a cultura do jeitinho; a cultura inútil; a cultura das meias verdades; os condicionamentos arraigados da cultura estagnante; a cultura patológica da autovitimização; a cultura retrógrada de deixar como está para ver como fica; a cultura
pessoal da irresponsabilidade.
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Taxologia. No universo da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14
exemplos de áreas da vida nas quais a estagnação consciencial pode ocorrer, de modo autoconsciente ou inconsciente:
01. Acadêmica.
02. Afetiva.
03. Cognitiva.
04. Docente.
05. Dogmática.
06. Econômica
07. Ideológica.
08. Jurídica.
09. Mística.
10. Política.
11. Proexológica.
12. Profissional.
13. Religiosa.
14. Social.
Terapeuticologia. Segundo a Experimentologia, eis 31 condições, em ordem alfabética,
passíveis de contribuir na solução da estagnação consciencial pela conscin interessada:
01. Abertismo. Estar sempre pronta para aprender com novas experiências, neoconceitos e ideias divergentes.
02. Ajuda. Pedir auxílio às pessoas amigas ou profissionais, sem criar vínculos de dependência.
03. Antiapriorismose. Evitar preconceitos fixados em autocondicionamentos.
04. Anticonflitividade. Superar conflitos interiores e adotar autoposicionamentos produtivos.
05. Antinfantilização. Observar as atitudes infantis da própria personalidade e agir em
prol da correção recicladora.
06. Assistencialidade. Adotar a postura de o menos doente ajudar o mais doente.
07. Autaceitação. Aceitar o próprio nível evolutivo, buscando qualificá-lo.
08. Autenfretamento. Autencarar-se diariamente, reciclando posturas ultrapassadas.
09. Autenticidade. Ser sincera consigo mesma, prevenindo a construção da autoimagem
distorcida.
10. Autoconfiança. Confiar em si mesma para alavancar a própria evolução.
11. Autoconhecimento. Fazer checagem das intenções intraconscienciais. Buscar se conhecer melhor e mapear posturas, pensenes e ações estagnantes.
12. Autodesafio. Aceitar desafios e convites possibilitadores da mudança de patamar
evolutivo.
13. Autopercepção. Compreender, através da manifestação dos sentidos, o real funcionamento do estado consciencial.
14. Coerência. Checar as incoerências diárias visando chegar nas coerências desejadas.
15. CPC. Teatizar o código pessoal de Cosmoética.
16. CPP. Vivenciar o código de prioridades pessoais.
17. Desdramatização. Autoperceber e desdramatizar as situações autassediantes.
18. Discernimento. Dar-se tempo para avaliar os feedbacks ou heterocríticas e ponderar
racionalmente, com discernimento, a utilidade dos mesmos para o momento evolutivo atual.
19. Higiene Consciencial. Eliminar as pensenizações patológicas.
20. Mapeamento. Mapear os trafares, trafores e trafais visando as reciclagens e a aceleração da História Pessoal.
21. Pacificação. Buscar a acalmia intraconsciencial.
22. PD. Vivenciar o princípio da descrença.
23. Pesquisa. Ter atitude autopesquisística.
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24. Planejamento. Colocar prazos e fazer lista de objetivos e metas a serem realizados,
dentro do próprio fôlego.
25. Posicionamento produtivo. Assumir atividades nos grupos dos quais participa
e honrar os compromissos.
26. Postura científica. Ter curiosidade e interesse em buscar explicação mais elaborada
do ponto de vista racional e lógica multidimensional nos experimentos parapsíquicos.
27. Reciclagem. Estar disposta às mudanças e arcar com o ônus ou com o bônus.
28. Renúncia cosmoética. Abrir mão de atitude anticosmoética e dos pseudodireitos.
29. Sinceridade sadia. Fazer exposição cosmoética dos autoposicionamentos.
30. Sustentabilidade energética. Manter autonomia energética, evitando a vampirização e dependência das energias alheias.
31. Voliciolina. Empregar a vontade inquebrantável através de atitude racional e mentalsomática, sobrepujando comocionalismos estagnantes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estagnação consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
07. Desestagnação do intermissivista: Autopriorologia; Homeostático.
08. Deslanche existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
10. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
11. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
12. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
13. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
14. Necessidade desnecessária: Antipriorologia; Nosográfico.
15. Síndrome de Gabriela: Automimeticologia; Nosográfico.

A AUTOSSUPERAÇÃO DOS TRAÇOS CONSCIENCIAIS ESTAGNANTES POSSIBILITA RENOVAÇÃO EVOLUTIVA, PRODUTIVA, CAPAZ DE ALÇAR A CONSCIN ATENTA A NÍVEIS
MAIS AVANÇADOS NAS OPORTUNIDADES DIÁRIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica as técnicas da Conscienciologia para promover a renovação pessoal? Quais providências emprega para sair da estagnação consciencial?
Filmografia Específica:
1. Colateral. Título Original: Collateral. País: EUA. Data: 2004. Duração: 116 min. Gênero: Ação. Idade
(censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Michael
Mann. Elenco: Tom Cruise; Jamie Foxx; Jada Pinkett Smith; Mark Ruffalo; Peter Berg; Bruce McGill; Irma P. Hall;
Barry Shabaka Henley; Javier Bardem; Emilio Rivera; & Jason Statham. Produção: Michael Mann; & Julie Richardson.
Desenho de Produção: Daniel T. Dorrance. Roteiro: Stuart Beattie. Fotografia: Dion Beebe; & Paul Cameron. Música:
James Newton Howard. Figurino: Jeffrey Kurland. Edição: Jim Miller; & Paul Rubell. Estúdios: Dream Works SKG
/ Paramount Pictures / Edge City LLC / Parkes & MacDonald Productions. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse:
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Jamie Foxx é Max, o taxista envolvido durante toda a noite com o passageiro Vincent (Tom Cruise), assassino de aluguel,
circulando pela madrugada a endereços espefícicos. Enquanto isso, a polícia de Los Angeles e o FBI correm para interceptá-los. Max e Vicent tornam-se interdependentes para viverem de maneira inimaginável.
Bibliografia Específica:
1. Bloomfield, Harold H.; & Felder, Leonard; A Síndrome de Aquiles (The Achilles Syndrome); trad. Heitor
Herrera; 172 p.; 6 caps.; 38 enus.; 1 foto; 2 microbiografias; 1 tab.; 1 nota; 18 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Record; Rio
de Janeiro, RJ; S. D.; página 12.
2. Machado, Cesar Iria; Proatividade Evolutiva: Sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf; revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias; 10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 62 e 63.

L. M. C.
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ESTANDE TARÍSTICO
(TARISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estande tarístico é o espaço físico, destinado à venda de livros e à divulgação das verpons da Neociência Conscienciologia, disponível de modo fixo nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs), ou ocasional nos próprios eventos realizados em diferentes locais,
podendo estar instalado também em livrarias (estabelecimentos empresariais), feiras de livros,
praças ou parques públicos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo estande vem do idioma Inglês, stand, “posição; parada; lugar; posto de venda; opinião”, derivado do verbo to stand, “ficar de pé; suportar”, relacionado ao idioma
Latim, stare, “estar em pé, em posição vertical; firme”. Surgiu no Século XX. O voc bulo tarefa
provém do idioma Arabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, e este de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no
Século XVI. O sufixo mento provém do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A palavra esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Estande da tares. 2. Banca destinada a divulgação e venda de livros
tarísticos. 3. Estande de livros pró-tares.
Neologia. As 3 expressões compostas estande tarístico, estande tarístico permanente
e estande tarístico temporário são neologismos técnicos da Taristicologia.
Antonimologia: 1. Estande não tarístico. 2. Banca de jornal. 3. Estante de quaisquer
livros.
Estrangeirismologia: o usus legendi nas feiras de livro; o bookstand tarístico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Estande tarístico motiva. Estande tarístico: megaoportunidade. Estande tarístico: megassistência. Livros
transformam pessoas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da divulgação da Neociência Conscienciologia;
o holopensene tarístico; as interações energéticas favorecendo os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a oportunidade pensênica da troca de ideias e informações; os grafopensenes; a grafopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; o holopensene da cultura; o holopensene
universalista; o holopensene cosmoético; o holopensene pessoal do autenfrentamento; o holopensene pessoal da interassistencialidade.
Fatologia: o estande tarístico; o espaço destinado à difusão das neoverpons; o local motivador do autesclarecimento; as reuniões organizacionais de feiras do livro; as dificuldades na organização e manutenção do evento; a realização dos trâmites legais para participação em eventos;
a escolha do local da banca; a organização da escala de horários dos colaboradores; os preparativos para permanecer no estande em todo o período da feira de livros; o ato de providenciar livros junto à Associação Internacional Editares (EDITARES); o transporte dos livros até o local;
o apoio das Instituições Conscienciocêntricas em prol da realização do evento; o preparo de todo
material necessário: a tabela de preços de livros com desconto exigidos; as pastas para registros
das vendas e controle financeiro diário; as pastas para anotações e informações a serem usadas futuramente; o preparo do material impresso (folders) para divulgação dos eventos Conscienciológicos; o preparo de recursos audiovisuais; o cadastramento de conscins interessadas em aprofundar
as ideias da Conscienciologia em cursos, posteriormente; o cuidado no preenchimento correto dos
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recibos; a manutenção de troco em moeda corrente para vendas dos livros; a colaboração espontânea de ex-alunos “simpatizantes”, ou ex-voluntários, auxiliando quando necessário na escala;
o comprometimento do grupo de colaboradores nos eventos; o posicionamento perante as ideias
da Conscienciologia; o autenfrentamento; a convivialidade sadia; o exercício da vivência da Cosmoética e do Universalismo; a oportunidade de neoexperiências; a vivência do paradigma consciencial; o esclarecimento do paradigma às conscins interessadas; a oportunidade prática do(a) colaborador(a) no exercício da teática; a percepção da lucidez ampliada; a recuperação de cons;
o catalisador de ideias; o debate autoral; os lançamentos de livros pelos autores; as sessões de autógrafos; a oportunidade de estímulo à leitura enquanto fator motivador do autoconhecimento ou
da escrita; a aquisição de livros específicos; o estímulo à população para compra de livros com
preços mais acessíveis; o fechamento financeiro das vendas; a autavaliação de cada participante
e do grupo envolvido na experiência; a avaliação final do evento; as heterocríticas e sugestões, visando aprimoramento em eventos futuros.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atenção à multidimensionalidade atuante; a oportunidade de exercitar a tares às conscins e consciexes; a identificação e o entendimento maior do fenômeno projetivo vivenciado pelas pessoas adultas ou crianças; o estimulador da vivência dos parafenômenos e do parapsiquismo; o reconhecimento do Curso Intermissivo (CI); a conexão com amparadores; o exercício das parapercepções; o trabalho
energético mais intenso; o parafato de o estande tarístico ocupar o mesmo lugar na feira anual enquanto condição para criar fôrma holopensênica e local energético de poder.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade decidida–disponibilidade assistencial; o sinergismo conscin amparada–conscin amparadora; o sinergismo evolutivo dos benefícios adquiridos
com a leitura do livro tarístico; o sinergismo da procura por ideias avançadas de ponta.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da Cosmoética e do Universalismo; o princípio da descrença (PD) fundamental na abordagem das ideias da Conscienciologia; o princípio da racionalidade como base na
busca evolutiva; o princípio da análise da informação; o princípio da adequação da comunicação às conscins interessadas.
Codigologia: a alínea do código pessoal de Cosmoética (CPC) evitando estupro evolutivo; o código grupal de Cosmoética (CGC) pautando a comunicação e a interassistência no grupo
evolutivo.
Teoriologia: a teoria dos limites interassistenciais; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teática da tares.
Tecnologia: a técnica do uso do checklist na preparação do evento; a técnica do esclarecimento evolutivo; a técnica da autanálise pós-tares; a técnica da percepção do momento exato
de falar e de calar; a técnica do acoplamento com o amparador extrafísico de função; a técnica
da fórmula DD (diálogo-desinibição); a técnica da desassim; a técnica da verificação dos resultados.
Voluntariologia: o voluntariado atuante das ICs; o voluntariado simpatizante das ideias da Conscienciologia atuando na manutenção do estande tarístico em feira de livros; o engajamento no trabalho tarístico grupal do voluntariado conscienciológico; o voluntariado com posicionamento cosmoético; o voluntariado teático da tares; o voluntariado conscienciológico na
condição de interassistencialidade; o melhor condicionamento energético adquirido pelos voluntários no trabalho de divulgação dos livros conscienciológicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autopesquisa; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
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Efeitologia: o efeito do esclarecimento; o efeito positivo da interassistência; o efeito positivo da divulgação das ideias da Conscienciologia aos intermissivistas; o efeito positivo financeiro referente às vendas dos livros; o efeito da missão cumprida; o efeito desassediador da tares; o efeito do posicionamento pessoal e grupal.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo exercício grupal da tares em feiras
de livros; as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as parassinapses interassitenciais.
Ciclologia: o ciclo reuniões-debates-resoluções para as feiras de livros ou eventos temporários; o ciclo montagem do estande–arrumação dos livros–abertura da feira–desmontagem do
estande; o ciclo da autavaliação no final do evento; o ciclo pesquisístico leitura-pesquisa-exposição.
Enumerologia: as reuniões organizacionais; a listagem de livros; as tabelas de preços;
os talonários de recibos; os horários de atendimento; os registros das vendas; os balanços diários
de resultados. A cordialidade assistencial; a postura paradiplomática; a atenção às necessidades
dos leitores; os acoplamentos energéticos; as desassins necessárias; o atilamento quanto aos paraleitores; o completismo tarístico.
Binomiologia: o exercício continuado do binômio admiração-discordância; o binômio
comprometimento–enfrentamento dos contrafluxos.
Interaciologia: a interação (motivacional) leitura–cultura–formação de escritores.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo leitura-aprendizado; o crescendo
autossatisfação-evolutividade.
Trinomiologia: o trinômio ler-estudar-aprender; o trinômio voluntariar-crescer-evoluir; o trinômio ler-questionar-concluir; o trinômio grafopensene-leitura-tares.
Polinomiologia: o polinômio ideia-livro-consciência-aprendizado; o polinômio estande–local–energia consciencial–oportunidade de esclarecimento.
Antagonismologia: o antagonismo estande tacônico / estande tarístico; o antagonismo
estande aglutinador / estande dissociador.
Paradoxologia: o paradoxo de 1 livro de referência tarístico valer por estante repleta
de volumes literários.
Politicologia: as políticas editoriais; as políticas locais fomentando a democratização dos
livros.
Legislogia: as leis de incentivo à cultura.
Filiologia: a experimentofilia; a reciclofilia; a autopesquisofilia; a intencionofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a cientificofilia.
Fobiologia: a neofobia; a comunicofobia; a fobia de errar perante a conscin muito instruída.
Sindromologia: a evitação da síndrome do consumismo.
Maniologia: a mania de comprar livro para presentear alguém, ao invés de doar a si
mesmo(a); a mania de comprar livros e nunca ler.
Mitologia: o mito de todo livro ser bom ou educativo; o mito do livro perfeito; o mito da
aprendizagem por osmose.
Holotecologia: a assistencioteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a criativoteca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a diplomacioteca; a traforoteca; a epicentroteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia;
a Interaciologia; a Presenciologia; a Intrafisicologia; a Civilizaciologia; a Conscienciocentrologia;
a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as pessoas desinformadas; as pessoas bem informadas; as consciências
evoluídas; as consciências assistidas; o ser interassistencial; a conscin intermissivista; as conscins
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críticas; a conscin motivada; a conscin descrente; as conscins ponderadas e reflexivas; as conscins
desmotivadas; as consciências jovens e adultas interessadas nas neoverpons.
Masculinologia: o buscador-borboleta; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o amparador extrafísico; o intermissivista; o estudioso; o curioso; o completista; o compassageiro
evolutivo; o comunicólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o intelectual; o exemplarista; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o colaborador simpatizante; o homem de
ação.
Femininologia: a buscadora-borboleta; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a amparadora extrafísica; a intermissivista; a estudiosa; a curiosa; a completista; a compassageira
evolutiva; a comunicóloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a intelectual; a exemplarista; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a colaboradora simpatizante; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estande tarístico permanente = o local fixo nas ICs para divulgação ou
venda de livros esclarecedores; estande tarístico temporário = o local alternante onde voluntários
da Conscienciologia realizam esclarecimentos e a venda de livros em feiras, cursos e congressos.
Culturologia: a cultura da atualização; a cultura tarística em ICs; a cultura da leitura
em locais públicos.
Curiosologia. A principal feira do mercado livreiro do mundo estreiou em 18.09.1949,
em Frankfurt, na Alemanha, durou 6 dias e recebeu cerca de 15 mil visitantes. Hoje, se realiza bianualmente e, em outubro de 2013, o Brasil será homenageado de honra, o qual já recebeu deferências em 1994. Neste ano, haverá estande da Conscienciologia.
Brasil. A primeira Feira Popular do Livro, organizada pela Câmara Brasileira do Livro,
(CBL) ocorreu em 1951, no esforço de introduzir no país a tradição europeia das feiras de livros.
Em 1961, foi promovida, em parceria com o Museu de Arte de São Paulo, a primeira Bienal Internacional do Livro e das Artes Gráficas.
Vivências. Conforme a Experimentologia, eis 16 ganhos evolutivos vivenciados e comentados em estandes da Conscienciologia, listados na ordem alfabética:
01. Amizade. A manutenção e ampliação da amizade das conscins frequentadoras.
02. Amparador. A inspiração do amparador na reorientação da proéxis.
03. Atualização. A busca da atualização das neoverpons.
04. Debates. A observação da maior autolucidez do voluntário nos debates com os visitantes fanáticos religiosos.
05. Diálogo. A aceitação de novos conceitos, por parte de algumas pessoas com informações anteriores deturpadas.
06. Energia. A percepção das mudanças energéticas do ambiente e dos participantes em
cada contato.
07. Exemplarismo. O exemplarismo dos colaboradores demonstrando a teática.
08. Ideias. A oportunidade de acessar as ideias verpônicas.
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09. Interassistência. A variabilidade do público dia a dia fomentando a expectativa de
diferentes oportunidades interassistenciais.
10. Interesse. O interesse maior das crianças e jovens pelas gravuras expostas da projeção da consciência no livro Projeciologia ou banners.
11. Livros. A venda de livros conscienciológicos como sendo indicativo de autesclarecimento.
12. Lucidez. A percepção de ampliação da lucidez proporcionalmente à interassistência
realizada.
13. Megassistência. O empenho conjunto dos esforços dos colaboradores na importância da megassistência tarística para produzir o desassédio.
14. Organização. O horário exigido na escala a ser cumprido para manter o estande
aberto em tempo integral, durante duas semanas, por exemplo, em algumas feiras de livros, é desafio gratificante.
15. Parapsiquismo. A oportunidade do exercício do parapsiquismo tarístico.
16. Resgates. A oportunidade da realização de resgates grupocármicos.
Eventos. Segundo a Taristicologia, eis, em ordem alfabética, 5 exemplos de modalidades de eventos, nos quais os livros da Conscienciologia estavam à venda:
1. Bienal do Livro. Com repercussão nacional, o IIPC teve participação em duas Bienais no Rio de Janeiro e duas em São Paulo, na década de 90.
2. Feira do Livro (Santa Maria, RS). Considerada a segunda maior feira de livro do
Brasil em ambiente aberto, há 4 décadas (Ano-base: 2013), há 1 decênio o IIPC, através dos voluntários de Santa Maria, participa com banca própria de livros da Conscienciologia. O resultado
tarístico pode ser evidenciado, por exemplo, pelos lançamentos com palestras e / ou cursos teáticos dos seguintes livros: Autocura através da Reconciliação (2004, Málu Balona); Autoconsciência e Multidimensionalidade (2005, Dulce Daou); Teoria e Prática da Experiência fora do Corpo
(2006, Silda Dries); Sem Medo da Morte (2011, Vera Hoffmann).
3. Feira Internacional do Livro (Foz do Iguaçu, PR). Derivadas da iniciativa prioneira
do CEAEC (2005) para comemorar 1 decêncio da própria existência, nos anos subsequentes,
a Prefeitura de Foz do Iguaçu realizou na cidade diversas edições de Feira Internacioal do Livro.
Em 2013, foi organizada por Núcleo de Livreiros da ACIFI (Associação Comercial e Industrial),
Fundação Cultural da Prefeitura Municipal, CEAEC e Epígrafe.
4. Shopping (Foz do Iguaçu, PR). Vitrine atualizada e mantida por voluntários da Conscienciologia de Foz do Iguaçu, o Espaço Holoteca – local cedido no Shopping JL Cataratas a partir da inauguração, atuando por 3 anos consecutivos.
5. Unidade Móvel (Porto Alegre, RS). Atividade ao ar livre, realizada aos domingos
das 09h às 13h com autorização da SMAM (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), existe desde 1998. O propósito dessa atividade, hoje, além da venda de livros é a divulgação de cursos iniciais da Instituição: CIP (Curso Integrado de Projeciologia), CPC (Curso de Projeciologia e Conscienciologia) e Assistenciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estande tarístico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
03. Edição conscienciográfica: Comunicologia; Neutro.
04. Evento conscienciológico: Assistenciologia; Homeostático.
05. Evento mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
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15.
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Gescon: Proexologia; Homeostático.
Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
Literatice: Psicossomatologia; Nosográfico.
Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
Qualificação da tares: Interassistenciologia; Homeostático.
Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.
Trafor da escrita: Traforologia; Homeostático.
Venda interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

O ESTANDE TARÍSTICO É ESPAÇO MENTALSOMÁTICO,
COSMOÉTICO E DESCRENCIOLÓGICO. TRAZ NA ESSÊNCIA A PROPOSTA EVOLUTIVA DE INFORMAR, RESPONDER, ESCLARECER, ASSISTIR, MOSTRAR NEOCAMINHOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se estimulado à leitura diante de estandes
tarísticos? Quais proveitos evolutivos você já vivenciou diante dos mesmos?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Reconciliações podem Curar; Diário de Santa Maria; Jornal; Diário; Caderno: MIX Idéias;
1 foto; 5 ilus.; 1 website; Santa Maria, RS; 22-23.05.04; páginas 14 e 15.
2. Barichello, Eugenia Maria Mariano da Rocha; História da Feira do Livro de Santa Maria: Memórias
e Registros; 132 p.; revisor Iara Barth; 1 cronologia; 92 fotos; 28 ilus.; 12 refs.; 20 x 20 cm; br.; Editora Facos (UFSM);
Santa Maria, RS; 2013; páginas 17 a 128.
3. Beust, Matheus Miorim; Cura na Reconciliação; Reportagem; A Razão; Jornal; Diário; Ano 70; N. 181;
Seção: Geral; 1 foto; Santa Maria, RS; 08.05.04; página 8.
4. Jornal do Campus CEAEC; Edição Especial da 1ª Década; Mensário; Ano 10; N. 120; 1 E-mail; 1 entrevista; 6 enus.; 37 fotos; 5 pontoações; 1 website; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2005; páginas 1 a 16.
Webgrafia Específica:
1. DW (Deutsch Welle); 1949: Primeira Feira do Livro de Frankfurt; Artigo; Jornal; revisor Alexandre
Schossler; Seção: Notícias-Calendário Histórico; 1 foto; disponível em: <http://www.dw.de/1949-primeira-feira-do-livrode-frankfurt/a-634484>; acesso em: 30.05.13.

M. T. B.
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ESTATÍSTICA DO ACOPLAMENTARIUM
(LABORATORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estatística do Acoplamentarium é o conjunto de resultados qualitativos
e quantitativos auferidos a partir da aplicação de métodos sistemáticos na coleta, mensuração,
análise e interpretação das informações sobre a estrutura física do referido laboratório, os pesquisadores e os fenômenos observados durante os experimentos grupais ocorridos nos cursos Acoplamentarium ministrados no CEAEC.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo estatística procede do idioma Francês, statistique, “estat stica”.
Surgiu no Século XIX. O termo acoplamento vem igualmente do idioma Francês, accouplement,
“acoplamento”. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Censo do Acoplamentarium. 2. Pontoações do laboratório Acoplamentarium. 3. Pesquisa laboratorial no Acoplamentarium.
Neologia. As 3 expressões compostas estatística do Acoplamentarium, miniestatística do
Acoplamentarium e maxiestatística do Acoplamentarium são neologismos técnicos da Laboratoriologia.
Antonimologia: 1. Estatística da Prova Geral da Conscienciologia. 2. Pontoações do
Holociclo.
Estrangeirismologia: o new feeling proporcionado pela pesquisa laboratorial; o principium incredulitatis; o upgrade da autorganização; o Verponarium; o rapport mentalsomático;
o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Inventariologia Parapercepciológica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Estatística: síntese numérica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade pesquisística; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a sintonia parapensênica dos pesquisadores no Acoplamentarium;
o materpensene da tecnicidade parapsíquica.
Fatologia: a estatística do Acoplamentarium; a coleta de dados realizada no laboratório;
as pontoações; o levantamento do perfil dos alunos, pesquisadores, professores e epicons do laboratório Acoplamentarium; a análise das informações extraídas das pesquisas do laboratório fundamentais para a compreensão dos fenômenos parapsíquicos; o Acoplamentarium sendo o primeiro
laboratório grupal do planeta especializado no desenvolvimento parapsíquico; a predominância da
participação de mulheres no laboratório (Ano-base: 2012); o levantamento da presença de crianças e adolescentes no Acoplamentarium; a averiguação do aumento do número de alunos novos
e assídua participação de alunos reciclantes; a crescente mobilização dos pré-tenepessistas e tenepessistas veteranos no laboratório, buscando a qualificação interassistencial (Ano-base: 2012); as
reciclagens intraconscienciais relatadas pelos alunos, muitas vezes, proporcionando mudanças
profundas na vida; as principais reações emocionais ocasionadas hipoteticamente pelas assimilações energéticas durante os atendimentos, a exemplo da ansiedade, do medo, da tristeza e da impaciência; a equipe intrafísica do curso incentivando os alunos na autopesquisa parapsíquica; as
planilhas técnicas fornecidas aos alunos para o acompanhamento da sinalética energética pessoal;
os registros pré e pós-laboratório evidenciando a performance parapsíquica; o parapercepciograma; o Manual do Acoplamentarium; os registros dos relatos dos alunos realizados pela equipe do
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laboratório durante os campos bioenergéticos; a prontidão pesquisística da equipe intrafísica buscando informações através da Internet, livros e mídias para validação das informações parapsíquicas relatadas pelos alunos e epicons; a arquitetura do laboratório planejada para a realização dos
acoplamentos energéticos; a localização estratégica do Acoplamentarium em meio à natureza potencializando a ectoplasmia; os aparelhos utilizados para aferição da temperatura, umidade e iluminação criando ambiente propício ao estudo dos fenômenos parapsíquicos; o Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística
(ICGE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a variedade de fenômenos parapsíquicos observados no Acoplamentarium; as características de cada campo bioenergético de acordo com o coadjutor e o epicon; a prática da clarividência facial; os acoplamentos energéticos e as assimilações inerentes às atividades do laboratório; o cardiochacra sendo
o chacra mais citado pelos alunos durante o primeiro campo bioenergético; o frontochacra
e o laringochacra predominantes nos relatos dos alunos durante o segundo dia do laboratório
(Ano-base: 2011); a Paraelencologia dos amparadores descritas pelos pesquisadores; a visualização de consciexes plasmadas de diversas etnias e épocas; o laboratório funcionando aos moldes
de para-hospital oferecendo assistência a consciexes enfermas; a parassegurança proporcionada
pela equipe extrafísica do curso; os parapreceptores atuando na formação dos novos epicons do
Acoplamentarium; a parapercepção da assistência realizada aos componentes do grupocarma dos
participantes; os bloqueios energéticos percebidos pelos alunos; os atendimentos energéticos pontuais realizados pela equipe intrafísica do curso; a paravisualização de subumanos e plantas durante as atividades no laboratório; a paraimagem de objetos semimaterializados; o crescente número de relatos sobre clariaudiência e parapsiquismo impressivo; a equipe extrafísica do curso
potencializando os atributos conscienciais, o extrapolacionismo parapsíquico e a convivialidade
sadia entre conscins e consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da equipe do Acoplamentarium; o sinergismo dos alunos
no laboratório; o sinergismo dos epicons atuantes no curso; o sinergismo do holopensene pesquisístico do laboratório; o sinergismo dos pesquisadores da Parapercepciologia; o sinergismo homeostático dos trafores pessoais; o sinergismo assistencial; o sinergismo parapsíquico promovido pelo laboratório Acoplamentarium.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado na pesquisa parapsíquica;
o princípio do sigilo assistencial preservando a identidade dos alunos e professores do curso ao
expor os dados pesquisísticos.
Codigologia: a teática do código grupal de Cosmoética (CGC); as cláusulas parapsíquicas do código pessoal de Cosmoética (CPC) assentando a automotivação interassistencial.
Teoriologia: o nicho da teoria na prática; o nicho da prática na teoria; a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade.
Tecnologia: a técnica da pontoação; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas da comunicação científica; as técnicas da Metodologia Científica; as técnicas da
Parametodologia Científica; as Paratecnologias Parapedagógicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da assistencialidade; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Co-
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légio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia;
o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos profiláticos do Acoplamentarium; os efeitos recicladores do striptease consciencial vivenciado no laboratório; os efeitos dos resultados pesquisísticos do Acoplamentarium; o efeito da publicação da estatística do curso nos intermissivistas; o efeito do holopensene grupal na interassistência multidimensional; o efeito homeostático da pesquisa parapsíquica; os efeitos dos fenômenos parapsíquicos na intraconsciencialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no Acoplamentarium.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; a necessidade premente do ciclo de
reflexões autocríticas perante o parapsiquismo; o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos;
o ciclo de 2 ou 4 minutos de acoplamento energético; o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo coincidência-descoincidência vinculado às experiências parapsíquicas; o ciclo de debates cosmoéticos sobre as vivências parapsíquicas.
Binomiologia: o binômio fatuística-parafatuística; o binômio autocrítica-heterocrítica
aplicado na análise e interpretação dos fatos e parafatos ocorridos no Acoplamentarium; o binômio percepção-parapercepção; o binômio amparador extrafísico–epicon; o binômio amparador
extrafísico–coadjutor; o binômio pesquisístico suposição-comprovação; o binômio neoevidências-neoconvicções geradas pela autopesquisa parapsíquica.
Interaciologia: a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação olhos-paraolhos; a interação campo energético pessoal–campo energético grupal potencializando a pesquisa no laboratório; a interação epicon-coadjutor; a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação conscin-consciex nas pesquisas avançadas; a interação multidimensional.
Crescendologia: o crescendo curiosidade-pesquisa-experimentação-conhecimento, necessários para a realização da estatística do Acoplamentarium.
Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multidimensionais estudados pela equipe de pesquisa do laboratório.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas.
Antagonismologia: o antagonismo obscurantismo místico / autoconscientização multidimensional emancipadora quanto aos fenômenos parapsíquicos; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo realidade / fantasia; o antagonismo objetividade / subjetividade; o antagonismo padrão mínimo / alto padrão nas pesquisas parafenomenológicas; o antagonismo ideia-conteúdo / ideia-forma; o antagonismo fidedignidade / falsidade relacionadas às pesquisas parapsíquicas.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade das informações parapsíquicas tornada
objetiva através da estatística.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a refutaciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicado na construção da estatística do Acoplamentarium.
Filiologia: a neofilia; 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: o crescente número de depoimentos no Acoplamentarium sobre a síndrome da dispersão consciencial e a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a megalomania religiosa impossibilitando o desenvolvimento parapsíquico
lúcido e assistencial.
Mitologia: a desmistificação dos mitos eletronóticos e materialistas.
Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a fenomenoteca;
a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca.
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Interdisciplinologia: a Laboratoriologia; a Estatisticologia; a Intencionologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe do laboratório Acoplamentarium; a isca humana inconsciente;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o aluno do Acoplamentarium; o acoplamentista; o professor de Parapercepciologia; 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 aluna do Acoplamentarium; a acoplamentista; a professora de Parapercepciologia; 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 multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniestatística do Acoplamentarium = os dados sobre a infraestrutura, os
campos bioenergéticos, o perfil dos alunos e os fenômenos vivenciados em única turma laboratorial; maxiestatística do Acoplamentarium = os dados sobre a infraestrutura, os campos bioenergéticos, o perfil dos alunos e os fenômenos vivenciados acumulados ao longo da existência do laboratório.
Culturologia: a cultura da pesquisa parapsíquica; a cultura do holossoma; a cultura da
multidimensionalidade.
Pontoações. No âmbito da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, as
pontoações do Acoplamentarium (Data-base: 31.12.12), subdivididas em 3 categorias, visando
facilitar a compreensão da extensão assistencial promovida no laboratório:
A.
1.
2.
3.
4.

Infraestrutura do laboratório.
Capacidade máxima: 65 pessoas.
Construção do Acoplamentarium: 65 dias.
Cursos: 111 cursos realizados.
Equipamentos eletroeletrônicos: 7 aparelhos.

B.
1.
2.
3.
4.

Participantes.
Alunos: 5.837 pessoas no período de 8 anos (de 2003 a 2012).
Coordenadores: 3 coordenadores.
Epicons: 28 epicons disponíveis para ministrar o curso.
Monitores: 30 professores tenepessistas aptos a atuar no laboratório.

C. Material didático.
1. Estereogramas: 80 pranchas.
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2. Livro: Manual do Acoplamentarium.
Categorias. Do ponto de vista da Parafenomenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de fenômenos parapsíquicos vivenciados pelos participantes no Acoplamentarium (Ano-base: 2012):
1. Acoplamento energético: interfusão das energias entre o epicon e o coadjuntor.
2. Assimilação energética: captação do padrão energético de conscins e / ou consciexes.
3. Clariaudiência: audição de nomes próprios e frases.
4. Clarividência: visualização da aura, biombo energético, efeito negativo, forma luminosa, paraobjeto e consciexes.
5. Descoincidência: sensação de balanceio, mareamento.
6. Ectoplasmia: sensação de “frio nos ossos”.
7. Parapsiquismo impressivo: identificação objetiva da presença de consciexes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estatística do Acoplamentarium, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
03. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
04. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
05. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
06. Distorção parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
07. Engano parapsíquico: Autenganologia; Nosográfico.
08. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
09. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
10. Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
11. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
12. Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
13. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
14. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
15. Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A ESTATÍSTICA DO ACOPLAMENTARIUM MENSURA QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O AMBIENTE LABORATORIAL, AUXILIANDO NA ANÁLISE DOS RESULTADOS
PARAPERCEPTIVOS VIVENCIADOS PELOS PARTICIPANTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui interesse no levantamento estatístico das
parapercepções vivenciadas no Acoplamentarium? Você tem o hábito de registrar e analisar as
autovivências parapsíquicas no curso? Qual o aproveitamento vem obtendo no Acoplamentarium?
Bibliografia Específica:
01. Arakaki, Cristina. Acoplamentarium: Experimentologia Grupal Avançada. Artigo; Anais da I Jornada
da Despertologia. Foz do Iguaçu, PR; 15.07.05. Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 8; N. 2; Seção: Temas da Conscien-
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ciologia; 3 enus.; 13 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2004; páginas 107 a 125.
02. Leite, Hernande. Parapercepções em Um Campo Assistencial Holossomático. Artigo; Anais da II Jornada
da Parapercepciologia. Foz do Iguaçu, PR; 14.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; Seção: Temas da
Conscienciologia; 26 enus.; 2 tabs.; 3 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 305 a 317.
03. Musskopf, Tony; et al.; O Fenômeno da Clarividência no Laboratório Acoplamentarium: Um Estudo
de Campo. Artigo; Anais da III Jornada da Parapercepciologia. Foz do Iguaçu; PR; 16.07.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 13; Seção: Temas da Conscienciologia; 4 enus.; 2 tabs.; 6 grafs.; 7 refs.; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2009; páginas 320
a 338.
04. Oliveira, Nilze; & Nascimento, Marco Antonio. Proposta para Sistematização de Registros para Pesquisa no Curso ECP2. Artigo; Anais da III Jornada da Parapercepciologia; Foz do Iguaçu, PR; 16.07.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 6 enus.; 2 tabs.; 5 refs.; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2009; páginas 361 a 368.
05. Schneider, João Ricardo. Hipóteses em Parafenomenologia. Artigo; Anais da II Jornada da Parapercepciologia. Foz do Iguaçu, PR; 14.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia;
2 enus.; 43 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 256 a 271.
06. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 52 a 71.
07. Idem;.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; páginas 219 a 226.
08. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Org.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari; et
al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 16 filmes; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos;
8 planilhas para autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologia dos sinais energéticos; 1 website; glos. 171 termos; 808 refs.;
6 anexos; 28 x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; 2012; páginas 128 e 129.

L. Z.
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ESTATÍSTICA MOTIVADORA
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estatística motivadora é o fruto da técnica de a conscin lúcida, pesquisadora, registrar, como hábito, os totais crescentes, gradativos, dos próprios trabalhos, recebendo,
por meio dos registros dos resultados positivos, maior estímulo e oxigênio para prosseguir com
ânimo renovado os autodesempenhos, potencializando a autodedicação, sob os preceitos da lei do
maior esforço e até mesmo a autabnegação e o autossacrifício cosmoético.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra estatística vem do idioma Francês, statistique, e esta do idioma
Alemão Científico, statistik, “estat stica”, cunhada pelo professor alemão Martin Schmeitzel
(1679–1747), provavelmente a partir do idioma Latim, statisticum. Surgiu, no idioma Português,
no Século XIX. O termo motivadora provém do idioma Latim Tardio, motivus, “relativo ao movimento; móvel”, de motum, e este de movere, “mover”. Apareceu também no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Estatística estimulante; estatística incentivadora. 02. Estatística animadora; estatística impulsionadora. 03. Recorde saudável. 04. Desempenho superlativo; superação de limites. 05. Ortomotivação pessoal. 06. Ortodisposição pessoal. 07. Neomotivação laboral. 08. Neomotivação proexológica. 09. Catálise proexológica. 10. Exaustividade homeostática.
Neologia. As 3 expressões compostas estatística motivadora, estatística motivadora básica e estatística motivadora avançada são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 01. Estatística convencional; estatística vulgar. 02. Subnível evolutivo.
03. Anedonismo; antimotivação; desmotivação proexológica. 04. Autocomodismo; autovegetalismo; hibernação humana; mesméxis pessoal. 05. Desmotivação laboral; disfunção laboral.
06. Apatia pessoal. 07. Acídia; displicência; mandriice. 08. Ociosidade. 09. Burnout; sobrecarga laboral. 10. Breakdown laboral.
Estrangeirismologia: o emprego inteligente do laptop pessoal; o follow up dos resultados dos próprios esforços; a performance pessoal evolutiva; o Administrarium; o upgrade consciencial; o personal best; o upgrade laboral.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à tecnologia do autodesempenho.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do detalhismo; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a estatística motivadora; a estatística pessoal confiável; os totais estimuladores; a marcação dos recordes pessoais; a quebra do recorde pessoal específico; a atuação máxima;
o equilíbrio emocional; a homeostase mental; a autossuperação das próprias marcas; os recordes
pessoais antecipados; as estatísticas pessoais e o tempo (Cronêmica); a acumulação de miniconquistas pessoais em série; as autocompetições silenciosas; o rendimento evolutivo inigualável;
a ação de dar a volta por cima; o reencontro da autodisponibilidade; a autorreciclagem existencial contínua; a autocatálise sadia; a potencialização do otimismo; a autossuperação da inércia
e da abulia; o senso de priorização; o neopatamar; os neointeresses proexológicos; os superlativos
pessoais; o livro dos recordes pessoais; o Manual Pessoal das Prioridades (MPP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a batida do recorde parapsíquico pessoal.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo técnico da bissociação racional.
Principiologia: o princípio do esforço pessoal evolutivo.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica do detalhismo; a técnica da tentativa e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem
existencial; a técnica da quantificação da qualidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas.
Efeitologia: o efeito automotivador do sucesso.
Neossinapsologia: as neossinapses.
Ciclologia: o ciclo laborioso curto prazo–médio prazo–longo prazo.
Enumerologia: a agenda pessoal; o calendário pessoal; o diário de trabalho; o caderno
de campo; o quadro mural do escritório; o organograma laboral; o cronograma intelectual.
Binomiologia: o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio
qualidade-quantidade.
Crescendologia: o crescendo estatístico dos próprios esforços; o crescendo miniconquistas-maxiconquista.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer full time; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo progressão / regressão.
Paradoxologia: o paradoxo do autesforço máximo–vida feliz.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia;
a cosmocracia; a argumentocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a gnosiofobia; a autopesquisofobia; a logicofobia; a estatisticofobia; a intelectofobia.
Holotecologia: a metodoteca; a experimentoteca; a tecnoteca; a volicioteca; a criativoteca; a estatisticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Estatística; a Metodologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Autocogniciologia; a Autocoerenciologia; a Autevoluciologia; a Autocriteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens systemata.
V. Argumentologia
Exemplologia: estatística motivadora básica = a relativa aos autodesempenhos quanto
às responsabilidades e trabalhos evolutivos exclusivamente intrafísicos (humanos, somáticos); estatística motivadora avançada = a relativa aos autodesempenhos simultâneos quanto às responsabilidades e trabalhos evolutivos intra e extrafísicos (multidimensionais, holossomáticos, projetivos, parapsíquicos).
Culturologia: a cultura estatística confiável.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estatística motivadora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
03. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
04. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
05. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
06. Máximo da consciência: Maximologia; Homeostático.
07. Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Recorde homeostático: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Técnica conscienciológica curiosa: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Verpon motivadora: Mentalsomatologia; Homeostático.

O HÁBITO DO EMPREGO TÉCNICO DA ESTATÍSTICA MOTIVADORA É EXTRAORDINÁRIO IMPULSIONADOR DAS
REALIZAÇÕES EVOLUTIVAS PARA A CONSCIN LÚCIDA,
HOMEM OU MULHER, EM TODA IDADE INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega a técnica da estatística motivadora?
Se não a conhece, vale o esforço de aplicar tal técnica a partir de hoje?
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ESTATURA PARAPSÍQUICA
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estatura parapsíquica é a condição da conscin lúcida quanto à qualidade
das parapercepções aplicadas de modo interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo estatura vem do idioma Latim, statura, “estatura; grandeza; tamanho do corpo; altura”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição para provém do idioma
Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O voc bulo psíquico procede também do idioma
Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como
princ pio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Estatura paraperceptiva. 02. Grandeza parapsíquica. 03. Capacidade parapsíquica. 04. Categoria paraperceptiva. 05. Envergadura parapsíquica. 06. Magnitude paraperceptiva. 07. Mérito parapsíquico. 08. Elevação parapsíquica. 09. Valor parapsíquico. 10.
Desenvolvimento parapsíquico.
Neologia. As 4 expressões compostas estatura parapsíquica, estatura parapsíquica básica, estatura parapsíquica média e estatura parapsíquica elevada são neologismos técnicos da
Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Insignificância parapsíquica. 2. Ignorância paraperceptiva.
Estrangeirismologia: a eficiência do paramicrochip; o Atributarium; o parafisiopodium; o Precognitarium; o know-how parapsíquico; a intelligentsia paraperceptiva; a awareness
evolutiva; o savoir-vivre; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da multidimensionalidade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade multidimensional; a abrangência
do epicentrismo parapsíquico lúcido; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade.
Fatologia: a amplitude da autoproéxis parapsíquica; o percentual diuturno da autoprontidão interassistencial; a condição da conscin autoimperdoadora e heteroperdoadora permanente.
Parafatologia: a estatura parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal desenvolvida; o grau de envergadura paraperceptiva; a consistência das experiências parafenomênicas; o aprofundamento na interpretação do
conteúdo do parafenômeno; a extensão do inventário sinalético pessoal; o alcance do acesso às
Centrais Extrafísicas; a quantidade e qualidade das atuações interassistenciais multidimensionais;
a relevância da paracasuística pessoal; a condição parapsíquica pessoal mantendo a autossuficiência e a autoconfiança perante os amparadores extrafísicos; a incontestabilidade do mérito parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estatura parapsíquica–racionalidade paracientífica.
Principiologia: o princípio da descrença vivenciado.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) propiciando o amadurecimento do parapsiquismo.
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Teoriologia: a teoria das projeções conscienciais lúcidas.
Tecnologia: a técnica dos 20 EVs diários.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas interassistencialidades parapsíquicas em geral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons.
Efeitologia: o efeito halo multidimensional dos estados vibracionais; os efeitos óbvios
inescondíveis da autoparaperceptibilidade evoluída.
Neossinapsologia: as paraneossinapses.
Ciclologia: a efetividade vivida do ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o EV; o arco voltaico craniochacral; a megaeuforização; a tenepes;
a projeção consciente; a ofiex pessoal; a cosmoconsciência.
Binomiologia: o binômio estatura parapsíquica–estatura cosmoética.
Interaciologia: a interação estatura parapsíquica–identidade extra.
Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio vontade-intenção-deliberação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio vontade-intenção-organização; o trinômio Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder.
Polinomiologia: o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo alta estatura / baixa estatura; o antagonismo erudição parapsíquica / apedeutismo parapsíquico; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo
ausência energética / EV atuante; o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo
dependência energética / independência energética; o antagonismo fartura energética / escassez
energética; o antagonismo voliciolina mentalsomática / voliciolina psicossomática; o antagonismo voliciolina aditivada / voliciolina ordinária; o antagonismo conscin casca grossa / conscin
parapercipiente; o antagonismo veteranice parapsíquica / jejunice parapsíquica.
Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos;
o paradoxo de a aplicação da voliciolina ser, ao mesmo tempo, a mais fácil – não exige qualquer
liturgia, a não ser a vontade –, e a mais difícil – exige a autoconscientização da consciência sem
espetacularidades –, de ser aplicada.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia;
a cosmocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; o nível de entrosamento das leis da Fisiologia Humana com as leis da Parafisiologia Consciencial na Holossomatologia.
Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia; a cosmofilia; a priorofilia; a gnosiofilia;
a neofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço.
Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Parafenomenologia; a Parapsicologia;
a Parapsicobiofísica; a Metapsíquica; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parafatuística; a Paracerebrologia; a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estatura parapsíquica básica = a condição da conscin vivendo com o emprego do EV; estatura parapsíquica média = a condição da conscin praticante veterana da tarefa
energética pessoal (tenepes); estatura parapsíquica elevada = a condição da conscin mantenedora
de oficina extrafísica (ofiex) pessoal.
Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia Cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estatura parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acompanhante parapsíquico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
09. Fulguração parapsicosférica: Energossomatologia; Homeostático.
10. Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
11. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
12. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
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15. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.

DEPOIS DE CERTO PATAMAR DE DESENVOLVIMENTO
PARAPSÍQUICO TORNA-SE IMPOSSÍVEL À CONSCIN VIVER SEM EXPLICITAR CLARAMENTE A PRÓPRIA INTERASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vive nível de parapsiquismo tornado inescondível? Por quais razões?
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ESTÉTICA NUMÉRICA
(MATEMATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Estética Numérica é a Ciência aplicada às pesquisas ou aos estudos técnicos, sistemáticos, da abstração racional, objetiva, clara, livre de conotação emocional e do
approach interpretativo, dos estados estéticos traduzindo-os em números ou métodos numéricos
a fim de formalizar a abordagem da beleza, do equilíbrio, da harmonia, da leveza, da agradabilidade dos objetos, fenômenos, parafenômenos e manifestações da consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo estética vem do idioma Grego, aisthetikós, “estético; relativo à percepção; perceptível pelos sentidos; que tem a faculdade de sentir ou de compreender; que pode
ser compreendido pelos sentidos; que pode ser percebido pela inteligência; proveniente da apreensão sens vel; sens vel”. Surgiu no Século XIX. A palavra número procede do idioma Latim,
numerus, “número”. Apareceu no Século XIV. O voc bulo numérico surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 01. Estética Racional. 02. Estética Científica. 03. Estética Matemática.
04. Estética Objetiva. 05. Estética Analítica. 06. Estética Tecnológica. 07. Estética Quantitativa. 08. Estética Informacional. 09. Estética da constatação. 10. Estética Digital.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo numérica:
adnumeração; adnumerar; alfanumérica; alfanumérico; dinumeração; dinumerar; enumeração;
extranumeral; numer; numeração; numerada; numerado; numerador; numeradora; numeral; numerar; numerário; numerável; numérico; número; Numerologia; numerológico; numerologista;
numeróloga; numerólogo; numerosa; numerosidade; numeroso; pseudonumeral; renumeração;
renumerar.
Neologia. As duas expressões compostas Estética Numérica Elementar e Estética Numérica Avançada são neologismos técnicos da Matematicologia.
Antonimologia: 01. Estética artística. 02. Estética tradicional. 03. Estética filosófica.
04. Estética transcendental. 05. Gnosiologia. 06. Estética do gosto. 07. Estética interpretativa.
08. Filosofia da Arte. 09. Filosofia do belo. 10. Racionalidade inestética.
Estrangeirismologia: o ita est da redução numérica; a interação eros-logos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à capacidade de abordagem técnica às percepções estéticas das realidades do Cosmos.
Citaciologia. Eis citação do pensar pitagórico sobre o universo matemático: – O número
é a força soberana e autógena que mantém a eterna permanência das coisas cósmicas (Pitágoras,
571–497 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Tradutologia Numérica; a visão do mundo com
predominância no pen do pensene; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os logicopensenes;
a logicopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene pessoal da hiperacuidade; o holopensene pessoal da curiosidade pesquisística.
Fatologia: a apreensão dos dados e feitos estéticos de modo científico; a mensuração do
belo; a tradução da agradabilidade em signos numéricos; a Arte Numérica; a Harmonia Numérica;
o estudo das aproximações e discretizações; os erros de arredondamento; os métodos de precisão;
a Ciência do gosto; a Neuroestética; a Microestética Numérica; a Macroestética Numérica; a Estética Bensiana (Max Bense, 1910–1990); o conhecimento estético gerado pela linguagem organizada da Matemática; a Geometria, sendo a tradução estético-visual da Matemática; a proporção
áurea; a perspectiva; o contraponto; o ábaco; a tabela; o fluxograma; o algoritmo; os enigmas nu-
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méricos; o dilema realidade-ilusão presente na arte matemática de Maurits Cornelis Escher
(1898–1972); a assíntota – o tropo geométrico – regendo as convergências racionalidade-fantasia
e método-imaginação no processo criativo; os palíndromos; a demonstração matemática elegante;
o quadrado mágico; o tratamento e síntese numérica das imagens; a reprodutividade da estética;
o reverso do esteticismo, a “arte pela arte”; a vertente da Estética no estudo da privação da beleza
(o feio, o assimétrico, o desproporcional, o ridículo); a descoberta e compreensão da regularidade
dos fatos; a estetização matemática do olhar; a abordagem numérica alterando a relação sujeito–
–obra da produção estética na Era Digital; a nova forma de subjetividade na contemporaneidade;
os casos de manipulação de entidades numéricas, em nome da objetividade; a Interestética ou Estética Híbrida, integrando diversas áreas do saber; as metáforas; as analogias; os modelos numéricos propiciando a compreensão da natureza das coisas; o juízo estético em bases racionais; os critérios de aproximação matemáticos e probabilísticos dos conceitos de bem e belo (o hibridismo
Ética-Estética); a irresistibilidade à Estética; a transmutação do entendimento das coisas; a capturação da mensagem silenciosa da linguagem não verbal; o número enquanto meio de compreensão do sentido da existência e do mundo; a índole sistemática sintetizante da consciência.
Parafatologia: a métrica da harmonia gerada pela autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a matematização da sinalética energética anímico-parapsíquica pessoal; o desenvolvimento da autoparaperceptibilidade; a Parestética; a força presencial determinando valores
estéticos extrafísicos; a estética consciencial eclipsada pelo anonimato; o extrapolacionismo sendo gerado pelos resultados homeostáticos extranuméricos; a identificação das sincronicidades;
a Macrossomatologia; a equilibração holossomática; a inteligência evolutiva; a holomaturidade
enquanto estética da evolução consciencial; a quantificação da parabeleza, a beleza transcendente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo percepção estética–cognição numérica; o sinergismo intenção-atenção-cognição; o sinergismo sentimento estético–raciocínio numérico; o sinergismo
cerebral hemisfério direito–hemisfério esquerdo; o sinergismo coração-cérebro; o sinergismo serenidade-organicidade-associacionismo; o sinergismo semelhança-contrariedade.
Principiologia: a proporção como princípio da vida; o princípio da integração ordem-harmonia; o princípio da harmonia funcional; o princípio estético de ordenação do conhecimento; o princípio analítico-sintético; o princípio da complementaridade; o princípio da seleção;
o princípio de o Cosmos estar sob controle; o princípio da descrença.
Codigologia: os códigos estéticos; a imbricação dos códigos estéticos-sociais-culturais;
o código pessoal de Cosmoética qualificando a mundividência numérica.
Teoriologia: a teoria das relações; a controversa medida estética na teoria da informação; a teoria matemático-tecnológica enquanto meio de realizações estéticas; a teoria dos grupos
como base para a teoria dos ornamentos; a teoria da proporcionalidade; a teoria dos grafos; as
teorias de apreensão do Universo.
Tecnologia: a moderna concepção numérica da Estética na técnica computacional; as
novas tecnologias realizando traduções numéricas para a Estética modelizável; a técnica do detalhismo; a técnica da observação analítica; as técnicas estatísticas; a técnica do confor; a técnica
da organização da autopensenidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pesquisologia;
o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos pesquisadores.
Efeitologia: o efeito castrador das emoções na apreensão da totalidade estética onipresente no Cosmos; o efeito da capacidade cognoscitiva no condicionamento da esteticidade objetiva; a cosmovisão analítica e mais realista do Cosmos como efeito do olhar estético-científico-cognitivo; o efeito da formação econômico-social na capacidade de valorização estética; o efei-
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to da harmonia e equilíbrio consciencial sobre a capacidade da análise estética; a expansão da
paraperceptibilidade como efeito do exercício de abstração numérica da Estética.
Neossinapsologia: a reeducação sináptica necessária à apreensão racional da Estética.
Enumerologia: a coexistência estética subjetividade-objetividade; a proporção estética
qualidade-quantidade; a interdependência estética forma-conteúdo; a convergência estética imaginação-logicidade; o equilíbrio estético emoção-razão; a harmonia estética sentimento-conhecimento; a equação estética Arte-Ciência.
Binomiologia: o binômio quantidade-qualidade de informação; o binômio proporção
das quantidades contínuas–qualidade das quantidades descontínuas; o binômio admiração (saber olhar)-atenção (enxergar); o binômio percepção-compreensão; o binômio abstração-realismo; o binômio princípios da Ciência–fascínios da Arte; o binômio objeto observado–sujeito contemplante.
Interaciologia: o equilíbrio na interação multiplicidade das sensações–unicidade do
conceito; a interação objeto estético–percepção estética–cognição numérica; a interação razão-sensibilidade; a interação compreensão pelos sentidos–compreensão pela razão; a interação
tecnicidade-estética; a interação reflexões filosóficas–especulações sociológicas–tradução matemática; a interação comunicativa consciência-mundo.
Crescendologia: o crescendo ver-enxergar-abstrair-quantificar; o crescendo intuição–
–compreensão–juízo estético; o crescendo Esteticologia-Euforismologia-Cosmoconscienciologia.
Trinomiologia: o trinômio imitação-criação-construção; o trinômio Estética-Matemática-Filosofia; o trinômio ordem-harmonia-número; o trinômio racionalidade-logicidade-esteticidade; o trinômio estilo-estética-técnica; o trinômio estado físico (dados)–estados semânticos
(significados)–estados estéticos (feitos); o trinômio simetria-equilíbrio-agradabilidade; o trinômio harmonia-ritmo-concórdia.
Polinomiologia: o polinômio criatividade-expressão-representação-forma-estilo; o polinômio harmonia-proporção-simetria-imponência; o polinômio platônico (belo abstrato) bem-verdade-imutabilidade-perfeição; o polinômio aristotélico do fazer artístico (belo concreto) simetria-composição-ordenação-proporção-equilíbrio; o polinômio da ordem determinação-reconhecimento-identificação-fixação; o polinômio grandeza–parâmetros–avaliação numérica–ordem–
–complexidade; o polinômio reflexão-abstração-seleção-representação.
Antagonismologia: o antagonismo descrição bela da Natureza / descrição da bela Natureza; o antagonismo artimanha numérica / Estética Numérica; o antagonismo análise emocional / análise racional; o antagonismo traduzir ideias filosóficas em imagens sensuais / traduzir
imagens sensuais em modelos numéricos; o antagonismo interação Arte-Filosofia / interação Arte-Matemática; o antagonismo racionalidade analítica / inspiração imaginativa; o antagonismo
belo racional / belo emocional; o antagonismo belo / feio; o antagonismo Estética Tradicional
(sistema de interpretação) / Estética Moderna (sistema de pesquisa); o antagonismo Estética Ajuizadora / Estética Numérica.
Paradoxologia: o paradoxo da descrição objetiva da subjetividade estética; o paradoxo
de o número ser conceito abstrato e emprestar objetividade e concepção material à Estética, também imaterial; o paradoxo da invenção do número zero; o paradoxo da complexidade estética da
simplicidade.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia.
Legislogia: as leis do pensamento; a lei do interesse; a lei associativa por semelhança
subjetiva; as leis da Estética; as fórmulas numéricas traduzindo as leis da Natureza; a intenção
pitagórica e cartesiana de ligar as leis numéricas às leis do Mundo; as leis numéricas enquanto
abstração das ocorrências repetidas de manifestações consideradas iguais.
Filiologia: a esteticofilia; a matematicofilia.
Sindromologia: a síndrome de Stendhal; a síndrome do perfeccionismo.
Mitologia: as raízes estéticas do pensamento mítico; a mitopoética (mythopoesis), o mito
na condição de heurística poética; o mito da criatividade considerada objeto somente da Arte
e não da Ciência; a queda do mito do irracionalismo na apreensão estética; o mito estético ver-
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sus parâmetros técnicos; o avanço geral da Matemática com a superação da condição mitomística da identificação do 1 com a divindade (o Uno); o mito “números pi u s dão sorte”.
Holotecologia: a esteticoteca; a experimentoteca; a convivioteca; a pesquisoteca; a sistematicoteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Estética Numérica; a Matematicologia; a Esteticologia; a Abstraciologia; a Analiticologia; a Informaciologia; a Sistematologia; a Tradutologia; a Paraxiologia;
a Harmoniologia; a Omnipercepciologia; a Paracomunicologia; a Homeostaticologia; a Experimentologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin omninterativa; a conscin perceptiva; a conscin atilada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o esteta; o cientista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a esteta; a cientista.
Hominologia: o Homo sapiens macrossensus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mathematicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens aequilibratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Estética Numérica Elementar = o estudo da representação numérica dos
estados estéticos concernentes à realidade natural intrafísica; Estética Numérica Avançada
= o estudo da representação numérica dos estados parestéticos presentes na pararrealidade
transcendente multidimensional.
Culturologia: a cultura da Esteticologia; a cultura da racionalidade; a Multiculturologia da Harmoniologia.
Intrafisicologia. A partir da Observaciologia, eis, na ordem alfabética, 18 exemplos de
instâncias do cotidiano, apresentados com o objetivo de ressaltar o emprego da análise racional,
numérica, matemática na apreensão estética dos respectivos conteúdos:
01. Arquitetura: o “retângulo de ouro”, extra do da sequência de Fibonacci (Leonardo
Fibonacci, 1170–1240), presente nas obras arquitetônicas, a exemplo do Partenon, Grécia.
02. Equação: a identidade de Euler (ei + = ), considerada entre as mais “belas”
equações no âmbito da Matemática ao interrelacionar diversos universos numéricos.

Enciclopédia da Conscienciologia

10219

03. Escrita: a correspondência 1 a 1 para a decodificação das escritas pictográfica
e ideográfica, em geral em quantidades elevadas de registros de observação.
04. Escultura: as proporções exatas do David, de Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Simoni (1475–1564), criando o realismo anatômico.
05. Figura: a arte decorativa das imagens de fractais (autossimilaridades), geradas em
computador a partir de equações matemáticas.
06. Fotografia: a substância estética na fotografia numerizada (digitalizada).
07. Geometrização: a retangularização perfeita da frase enfática na Enciclopédia da
Conscienciologia, mantendo o trinômio detalhismo-estética-compactação; a aplicação da arte da
triangulação no futebol.
08. Inseto: a perfeição hexagonal das colmeias produzidas pelas operárias matemáticas
– as abelhas; o alfabeto e números nas asas das borboletas; o canto da cigarra no ciclo de vida
regido por números primos.
09. Música: o sistema de notas musicais; as séries numéricas aplicadas na produção de
músicas acústicas; a manutenção da continuidade regulada pela proporcionalidade entre os elementos do acorde; a música vista como a Ciência do Número; a teoria das cordas harmônicas.
10. Número: a concepção do número em si; o “número de ouro” – a proporção de ordem estética encontrada repetidas vezes em a Natureza; o cubo perfeito (3 3 = 27), representando
3 ao terceiro poder; a pedra de toque do número zero no sistema de numeração posicional.
11. Palmeira: a harmonia, simetria e exatidão, quantitativo-dimensional, presentes nas
folhas pinadas das palmeiras, em geral inseridas em espiral convergente ao tufo na extremidade
do caule.
12. Pintura: a distribuição combinatória de cores; o zero como ponto de fuga, no centro
da pintura, possibilitando o desenho em 3 dimensões.
13. Poética: o ritmo e a metrificação na base da poesia.
14. Quartzo: a regularidade poliédrica das faces dos cristais de rocha e a constância dos
ângulos entre as mesmas.
15. Rosto: a análise da estética facial através das proporções numéricas.
16. Soma: a proporção e a simetria aplicadas à concepção da beleza humana, representada no Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci (1452–1519).
17. Texto: o número ótimo de frases para transmitir determinado conteúdo, satisfazendo
critérios estéticos; a métrica e a rítmica determinando as estruturas do texto; a teoria matemática
dos jogos modelando a luta receptor-autor na percepção do texto literário; a teoria dos conjuntos aplicada à descrição das relações entre elementos textuais.
18. Via Láctea: a composição em espiral do aglomerado estelar em variadas intensidades e colorações de luzes; os grafos estelares visíveis na totalidade ordenada do céu noturno.
Multidimensiologia. No contexto da Conscienciologia, eis 13 exemplos de atributos, ao
modo de conjunto mínimo de parâmetros avaliativos da Parestética Consciencial, seguidos de
equação síntese e respectivos instrumentos de medida, dispostos a seguir na ordem alfabética:
01. Assistencialidade: a equação autodisponibilidade-autodiscernimento; o tenepessograma.
02. Consciencialidade: a equação autocompreensão-intercompreensão; o conscienciograma.
03. Convivialidade: a equação anticonflitividade-presencialidade; o harmonograma.
04. Cosmoeticidade: a equação adaptabilidade-incorruptibilidade; o cosmoeticograma.
05. Criatividade: a equação inventividade-pesquisa-originalidade; o verponograma.
06. Energossomaticidade: a equação extensão-intensidade-domínio das energias conscienciais; o energograma.
07. Macrossomaticidade: a equação soma supermaceteado–homeostase; o macrossomatograma.
08. Mentalsomaticidade: a equação produtividade gesconológica–estilística; o enumerograma.
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09. Pensenidade: a equação retilinearidade–flexibilidade pensênica; o pensenograma.
10. Proexialidade: a equação aportes recebidos–retribuições efetivadas; o proexograma.
11. Projetabilidade: a equação destemor parapsíquico–omnicriticidade; o projeciograma.
12. Reciclabilidade: a equação neofilia-holomaturidade; o recexograma.
13. Serenidade: a equação imperturbabilidade-megafraternidade-autotranscendência;
o serenograma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Estética Numérica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Adorno consciencial: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
04. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
05. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
06. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
07. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
08. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
09. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
10. Macrossenso: Holomaturologia; Homeostático.
11. Matematização do conceito: Comunicologia; Neutro.
12. Olho clínico: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Omniproporcionalidade: Holomaturologia; Homeostático.
14. Planilha técnica: Experimentologia; Neutro.
15. Recepção somática: Somatologia; Neutro.

A ESTÉTICA NUMÉRICA, AO PROPOR TRADUZIR A BELEZA OU A PARABELEZA PELA LINGUAGEM DOS NÚMEROS,
INCITA O ENTENDIMENTO RACIONAL DAS SUBJACÊNCIAS
INTERATUANTES NA ORDEM E HARMONIA DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, enxerga a Natureza com a emoção ou com a razão? Você compreende os efeitos positivos do autodesenvolvimento da estetização numérica na
ampliação da autoconscientização multidimensional (AM)?
Bibliografia Específica:
1. Bense, Max; Pequena Estética (Kleine Aesthetik: Einfuehrung in Probleme und Resultate der Informationsaesthetik); apres. & Org. Haroldo de Campos; trad. J. Guinsburg; & Ingrid Dormien Koudela; Coleção: Debates; 134
p.; 22 caps.; 1 algoritmo; 1 entrevista; 4 enus.; 19 esquemas; 6 ilus.; 15 fórmulas; 11 fotos; 3 tabs.; 30 refs.; 20,5 x 11,5
cm; br.; 3a Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 2009; páginas 12 a 51, 87 a 90, 105 a 152 e 227 a 231.
2. Brasil, Assis; Dicionário do Conhecimento Estético; 258 p.; 19 caps.; 15 ilus.; 14 fotos; 1 microbiografia;
glos. 86 termos; 95 refs.; 21 x 15,5 cm; br.; Tecnoprint / Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 1984; páginas 147 e 148.
3. Coelho Netto, J. Teixeira; Introdução à Teoria da Informação Estética; 142 p.; 3 caps.; 6 enus.; 3 esquemas; 2 fórmulas; 1 gráf.; 1 tab.; 38 refs.; alf.; 21 x 13,5 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 1973; páginas 58 a 86 e 101 a 136.
4. Idem; Semiótica, Informação e Comunicação: Diagrama da Teoria do Signo; Coleção: Debates; 218
p.; 3 caps.; 20 enus.; 5 equações; 7 esquemas; 9 fórmulas; 1 gráf.; 2 grafos; 9 ilus.; 5 tabs.; 52 refs.; 20,5 x 11,5 cm; br.;
a
4 Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 1990; páginas 175 a 192.
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5. Jacquemard, Simone; Pitágoras e a Harmonia das Esferas (Pythagore et l´Harmonia des Sphères); trad.
Edgard de Assis Carvalho; & Mariza Perassi Bosco; 272 p.; 6 caps.; 65 refs.; 6 anexos; 21 x 13,5 cm; br.; Difel; Rio de
Janeiro, RJ; 2007; páginas 78 e 144 a 150.
6. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 164 e 165.

R. N.
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ESTIGMA AUTOBIOGRÁFICO
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estigma autobiográfico é a condição inconveniente, megatrafar, deslize
ainda inalijável ou indescartável, manifestação autopensênica indefensavelmente errada, imatura,
anticosmoética, insucesso dramático incorporado sigilosamente à própria vida da consciência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra estigma vem do idioma Latim, stigma, e esta do idioma Grego,
stigma, “picada; marca feita com ferro e brasa; sinal; tatuagem”. Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”.
O segundo elemento de composição bio deriva igualmente do idioma Grego, bios, “vida”. O terceiro elemento de composição grafia provém do mesmo idioma Grego, graphé, “escrita; escrito;
convenção; documento; descrição”. O termo biografia surgiu em 1825.
Sinonimologia: 1. Estigma pessoal. 2. Nódoa existencial. 3. Mancha da vida pessoal.
4. Trafar autobiográfico. 5. Megatrafar egocármico.
Neologia. As 3 expressões compostas estigma autobiográfico, miniestigma autobiográfico e megaestigma autobiográfico são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Resgate cosmoético. 2. Retificação do desvio evolutivo. 3. Autopensenidade cosmoética. 4. Estigma grupal. 5. Estigma ambiental.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: o estigma autobiográfico; a expressão do estigma; a derrapagem comportamental; a onda de choque da detonação mínima; a repercussão de todo ato na própria posteridade
continuada; o segundo erro de sepultar o primeiro; a crista do orgulho; a autobcecação; a tendência à melin; a transparência de cristal da consciência; a confissão é superior à inculcação ou ao
acobertamento; o mais inteligente é refazer o ato agora sem deixar para depois; a Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP).
Parafatologia: o travão parapsíquico do estigma autobiográfico; os acidentes de percurso parapsíquicos, pessoais, rotineiros.
III. Detalhismo
Codigologia: o fato de ser sempre tempo útil de compor o código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Enumerologia: a confissão geral; o ato de abrir o jogo; o ato de dar o braço a torcer;
o ato de dar a mão à palmatória; o ato de soltar a língua; o prova direta; o ato de fazer o mea
culpa.
Interaciologia: a interação cobrança alheia–reação pessoal.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a psicopatoteca; a biografoteca; a trafaroteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Patopensenologia; a Parapatologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Parassociologia;
a Holobiografologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; as
testemunhas extrafísicas dos atos humanos pessoais.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens autassediator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniestigma autobiográfico = a omissão deficitária pessoal na assistência
à pessoa carente no momento certo; megaestigma autobiográfico = o atropelamento do pedestre,
na estrada erma, pelo motorista seguindo sem dar o competente socorro.
Miniatos. De acordo com a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
atos, atitudes ou posturas, à primeira vista de menor relevância, capazes de se manifestarem como
estigmas autobiográficos ou intraconscienciais, mediatos ou mais tarde:
01. Ação. A ação mínima intrafísica transformada em megafato extrafísico.
02. Acumpliciamento. O acumpliciamento inconsciente em algo anticosmoético.
03. Agravante. O agravante ignorado da incompetência pessoal.
04. Corrupção. A ação de miniautocorrupção sepultada no esquecimento.
05. Desleixo. O desleixo moral considerado insignificante no momento evolutivo.
06. Furto. O pequeno furto cometido e passado despercebido.
07. Inconsciência. O ato impensado acarretando prejuízo a outrem.
08. Incúria. A incúria convivencial prolongada e acumulada.
09. Silêncio. O erro tácito do silêncio criminoso intencional.
10. Surto. O surto de loucura ou extravagância do minuto considerado insignificante.
Reações. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 reações técnicas positivas para o refazimento do caminho evolutivo eliminando os efeitos do estigma
autobiográfico:
01. Amor próprio. Intensificar o amor próprio sem quaisquer autoindulgências.
02. Ânimo. Não se autovitimizar pela autoculpa inativa ou evasiva.
03. Diligência. Correr logo atrás da sanação do prejuízo como prioridade evolutiva.
04. Higiene. Nada adianta chorar o leite derramado. O melhor é desenvolver a competente Higiene Consciencial.
05. Interassistencialidade. Desfazer o erro pela interassistencialidade possível.
06. Outros. Agir com presteza em favor dos outros. Neste ponto, é mais sábio esquecer
toda comparação. Ninguém é perfeito.
07. Recéxis. Encarar, com ânimo renovado, a reciclagem imposta pelos fatos e parafatos.
08. Retificação. Reconhecer o erro e partir para a retificação imediata.
09. Talentos. Enfatizar os próprios talentos e colocá-los para combater os autovícios.
10. Traforismo. Pôr os trafores à frente dos trafares pessoais.
Fator. Segundo a Recexologia, a autoconscientização do papel do estigma autobiográfico pode ser o fator desencadeante da reciclagem generalizada da existência quando estacionada
no desvio evolutivo (Desviologia).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o estigma autobiográfico, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Acriticismo: Parapatologia.
2. Atitude antiproéxis: Proexologia.
3. Autassédio: Parapatologia.
4. Autocorrupção: Parapatologia.
5. Autestigmatização: Experimentologia.
6. Autofuga: Psicossomatologia.
7. Desviacionismo: Proexologia.

O ESTIGMA AUTOBIOGRÁFICO MANCHA A CONSCIÊNCIA
ENQUANTO A VONTADE E A INTENÇÃO ASSIM O DESEJAM. A RETRATAÇÃO COSMOÉTICA, TEÁTICA, APONTA
EXATAMENTE O NÍVEL DE EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA.
Questionologia. Você ainda mantém alguma ferida aberta na consciência? Qual razão
lógica ou cosmoética você apresenta para não curá-la até hoje?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 138, 156, 252 e 253.
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 422 e 423.
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ESTIGMA PARAGENÉTICO
(PARAGENETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estigma paragenético é a marca de nascença ou o distúrbio antifisiológico da Parapatologia do holossoma, incidente no soma da conscin, vindo de retrossomas de vidas
intrafísicas anteriores, dentro do universo da Seriexologia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra estigma vem do idioma Latim, stigma, e esta do idioma Grego,
stígma, “picada; marca feita com ferro e brasa; sinal; tatuagem”. Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além
de”. O segundo elemento de composição genético procede do mesmo idioma Grego, genetikós,
“que gera; que produz; relativo às forças produtoras”, de génesis, “fonte; origem; in cio”. O vocábulo genético apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Estigma egocármico. 2. Retrotrafar paragenético. 3. Retrotrafar
egocármico. 4. Marca de nascimento. 5. Cicatriz psicossômica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo estigma: autestigmatização; desestigmatização; estigmada; estigmado; estigmar; estigmata; estigmática; estigmático; estigmatífero; estigmatização; estigmatizada; estigmatizado; estigmatizador; estigmatizadora; estigmatizante; estigmatizar; estigmatóforo; heterestigmatização; parestigma.
Neologia. As 3 expressões compostas estigma paragenético, miniestigma paragenético
e maxiestigma paragenético são neologismos técnicos da Parageneticologia.
Antonimologia: 1. Estigma grupocármico. 2. Estigma ambiental. 3. Retrotrafor macrossomático. 4. Retrotrafor paragenético. 5. Retrotrafor grupocármico.
Estrangeirismologia: o biofeedback; o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das autorretrocognições.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paragenética: Genética anterior. Nevo: logomarca paragenética. Macrossoma: retrotrafor sutil.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal paragenético; os patopensenes; a patopensenidade;
a assinatura pensênica no soma.
Fatologia: o estigma androssomático; o estigma ginossomático; a marca de nascença;
o sinal de nascimento; o nevo; a marca da fábrica biológica; os sinais cutâneos; a marca dos autassédios; as características genéticas; os sinais naturais no corpo humano; o porão consciencial;
a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: o estigma paragenético; a cicatriz psicossômica; a procedência pessoal;
o sinal retrogenético; os parafatos; as retrobiografias; o retrocarma pessoal; a condição sadia da
macrossomaticidade; as autorretrocognições; o comprometimento holossômico; a paranamnese
pessoal; a dissecção pela microtomia da Paranatomia; a Miniteratologia psicossômica; a minientropia dermatológica; a marca do refluxo do deslize prévio; a comorbidade holobiográfica; as falhas paragenéticas; a extinção do estigma no próximo soma.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
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Enumerologia: as retrobiografias; as retrovidas; os retropensenes; os retrotrafares; os retrodistúrbios; as retrossocins; o retrocarma.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio consciex-conscin; o binômio genes-paragenes; o binômio animismo-parapsiquismo.
Trinomiologia: o trinômio falta-falha-falência; o trinômio corpo-mente-consciência;
o trinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo estigma egocármico / estigma grupocármico; o antagonismo trafor macrossomático / trafar paragenético; o antagonismo retrossinapses / neossinapses; o antagonismo Paragenética / Genética.
Politicologia: a belicosocracia.
Filiologia: o binômio conscienciofilia-biofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Maniologia: a hoplomania.
Mitologia: a submissão pessoal aos mitos relativos ao soma.
Holotecologia: a nosoteca; a trafaroteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Holossomatologia; a Psicossomatologia;
a Genética; a Paraprocedenciologia; a Somatologia; a Trafarologia; a Parapatologia; a Egocarmologia; a Passadologia; a Macrossomatologia; a Holomnemônica; a Parassemiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; as
consbéis.
Masculinologia: o ancestral de si próprio; o compassageiro evolutivo; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o sistemata;
o voluntário.
Femininologia: a ancestral de si própria; a compassageira evolutiva; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a reciclante existencial; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a sistemata;
a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens
autassediator; o Homo sapiens erraticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniestigma paragenético = o nevo sugerindo a cicatriz de antigo ferimento de arma branca em soma pretérito; maxiestigma paragenético = a doença crônica, diagnosticada desde o período infantil, acompanhando a pessoa pela vida inteira (lifetime).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estigma paragenético, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
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Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.
Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.

CERTAS MARCAS DE NASCENÇA NO CORPO HUMANO
SÃO PESQUISADAS COMO SENDO EVIDÊNCIAS DE RETROSSOMAS DE VIDAS HUMANAS PRÉVIAS DENTRO DO
UNIVERSO DA SERIEXOLOGIA E DA PARAPSICOLOGIA.
Questionologia. Você tem algum sinal de nascença, no próprio soma, racionalmente
atribuível a algum episódio de vida pretérita? Já pesquisou o assunto em profundidade?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 138 e 156.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
página 441.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 208, 215, 423, 424, 526, 619 e 816.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 560.
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ESTIGMA VIRTUAL
(ANTINVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estigma virtual é o prejuízo gerado pela auto e heterexposição contraproducente na Internet, por parte da conscin incauta, jejuna e ingênua, geralmente jovem, causando
impactos na convivência hígida grupal, no desempenho da autoproéxis e comprometimento na
aplicação da técnica da invéxis.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra estigma vem do idioma Latim, stigma, e esta do idioma Grego,
stígma, “picada; marca feita com ferro e brasa; sinal; tatuagem”. O termo virtual procede do idioma Latim Medieval, virtualis, “virtual”, e este do idioma Latim Cl ssico, virtus, “força corporal;
ânimo; denodo; ferocidade; força de esp rito; virtude; poder de eloqu ncia”. Apareceu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Estigma digital. 2. Estigma tecnológico. 3. Estigma cibernético.
4. Cicatriz virtual.
Neologia. As 3 expressões compostas estigma virtual pré-adolescente, estigma virtual
adolescente e estigma virtual pós-adolescente são neologismos da Antinvexologia.
Antonimologia: 1. Estigma da tatuagem. 2. Marca de nascimento.
Estrangeirismologia: o cyberbullying; o sexting; o grooming; o technostress; o oversharer; o flaming; o troll; o cyberstalking; o outing; o obtrusive monitoring; os jackasses; o mobbing; a bedroom culture; o Facebook; o Bully Project.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocriticidade na comunicação virtual.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Evitemos estigmas virtuais.
Coloquiologia: – Trollado na Era Digital.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ausência da Invexoprofilaxia; o holopensene
pessoal das evitações da invéxis; os patopensenes; a patopensenidade; os pensenes hígidos enquanto resposta ao estigma virtual; os retropensenes; a retropensenidade; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade; a evitação do holopensene dispersivo da geração digital.
Fatologia: o estigma virtual; a participação direta ou indiretamente na estigmatização
virtual pelo aplicante da invéxis; a amplificação do porão consciencial nos comportamentos deliberados e hostis praticados no grupo online com a intenção de prejudicar outrem; o temperamento, por vezes instável, do jovem intermissivista, predispondo-o aos estigmas virtuais; a repercussão na autoproéxis dos participantes no processo de estigma virtual; a profilaxia à adição virtual; a pré-adolescência e adolescência na condição de período de vulnerabilidade para a adição
digital; os diferentes tipos de acosso virtual, gerando estigmas virtuais; o trote virtual; as mensagens de texto, com conteúdo agressivo ou sexual, via celular; o ciberassédio; a violência psicológica e verbal enfrentada pelas vítimas; as consequências do acosso virtual na escola; a necessidade de falar do outro via Internet para suprir as próprias carências afetivas; a hipótese de regressão
evolutiva quando o jovem intermissivista se envolve direta ou indiretamente com alguma forma
de assédio virtual; os desajustes emocionais, transtornos alimentares e desenvolvimento de doenças crônicas advindas do estigma; a vitimização do estigmatizado; o arrependimento das próprias
ações; o significado de pertencer ao grupo nas interações entre internautas; a necessidade de aprovação no grupo propiciando atos de autossabotagem; as fofocas interativas; as acareações virtuais; o fato de o labéu virtual de 1 dia poder marcar a ressoma inteira; as vítimas manipuladas nas
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redes virtuais; a escolha autocrítica dos namoros na adolescência, por vezes virtuais; a prudência
da não aceitar pessoas desconhecidas nas redes sociais, e-mails ou celulares; a perspicácia ao evitar repassar dados privados, documentos, fotos pessoais, divulgáveis na web; o cuidado com
o corpo, notadamente o ginossoma, eliminando qualquer autexposição vexaminosa nas redes sociais; o ato de não ceder às chantagens do assediador sexual; o papel vital do intermissivista para lidar com o estigma virtual; o desenvolvimento da autestima por meio da autopesquisa diária; a liderança interassistencial do inversor para com os pares; a reflexão crítica antes do envio de mensagens pela Internet; a eliminação da impulsividade nas ações dos internautas; o não acumpliciamento com os atos de estigmatização; a educação na sala de aula; a competência do professor em
conhecer e orientar aos alunos em situações de estigma virtual; a supervisão dos familiares, tutores ou professores aos adolescentes; a identidade digital; as legislações e campanhas de prevenção
e sensibilização; o ato de denunciar nas instâncias legais o ciberassédio; a importância de saber
autogerir o lazer sem a participação em fóruns ou blogs estimuladores de estigmas virtuais; a Higiene Consciencial; o posicionamento cosmoético frente aos assédios interconscienciais; a profilaxia do estigma no encontro com as amizades intermissivas; a formação de relacionamento estável sadio ou dupla evolutiva (DE) desde a juventude; o valor inestimável das parcerias evolutivas.
Parafatologia: a priorização do estado vibracional (EV) profilático; a falta de autodefesa
energética nas intrusões virtuais; o estigma paragenético; a necessidade de auto e heterodessassédio no grupocarma; as projeções interassistenciais; as inspirações extrafísicas na profilaxia de ataque virtual e paravirtual; o amparador enquanto coadjuvante na invéxis; as consequências multidimensionais do estigma; a vivência virtual replicada nas vivências extrafísicas; o ato de saber
cortar o paralink dos assediadores do passado; a evitação de novas interprisões grupocármicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico irreflexão-desacerto; o sinergismo patológico estigma–postura antinvéxis; o sinergismo estigma virtual–megatrafar explícito.
Principiologia: o princípio da autocrítica; o princípio da precaução; o prin ípio do “se
lgo não serve não di nt f zer m quil gem”; o prin ípio evolutivo ntidesviol gi o “isso não
p r mim”; a evitação do prin ípio uto orruptor do “todo mundo f z”; o prin ípio de “na dúvida, abstenha-se”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do inversor; o código duplista de
Cosmoética (CDC) enquanto profilaxia ao estigma; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código das prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da recéxis;
a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica de checagem da intencionalidade; a técnica
da autorreflexão de 5 horas; a técnica do conscienciograma; a técnica de mais 1 ano de vida.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); os voluntários participantes dos Grinvexes pesquisando sobre o estigma virtual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico de Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia.
Efeitologia: os efeitos exponenciais da difamação e humilhação na Internet; o efeito do
uso desadaptativo da Internet e do celular no malestar psicológico; os efeitos do abuso da Inter-
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net na cognição do jovem; os efeitos profiláticos das amizades intermissivas perante os acossos
virtuais; os efeitos da autexposição nas redes sociais de atos incoerentes; os efeitos nefastos das
ações precipitadas para a autoproéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses superando as retrossinapses do binômio vítima-algoz.
Ciclologia: o ciclo antiga vítima–novo algoz.
Binomiologia: o binômio estigma paragenético–estigma intrafísico; o binômio estigmatizado-estigmatizador; o binômio vítima-algoz; o binômio trote–surra de mentirinha; o binômio
melin-melex; o binômio estigma–trafar biográfico; o binômio demandas dos jovens–novas tecnologias; o binômio uso patológico da Internet–baixa autestima; o binômio parassistente–assistido
virtual.
Interaciologia: a interação real-virtual; a interação assedin–consciexes assediadoras;
a interação (dupla) inversor–amparador de função; a interação interassistencial virtual entre os
integrantes do grupo evolutivo.
Crescendologia: o crescendo retrovida estigmatizada–parestigma; o crescendo diário
pessoal–blog de autexperiências; o crescendo conexão virtual–isolamento social.
Trinomiologia: o trinômio modelo familiar–pressão do grupo de amigos–uso de neotecnologias; a aplicação do trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio
motivação-trabalho-lazer evitando a ociosidade; o trinômio prestígio-posição-poder; o trinômio
paragenética-mnemônica-biografia.
Polinomiologia: o polinômio Holobiografologia-Holomnemônica-Parageneticologia-Mesologia.
Antagonismologia: o antagonismo identidade assistencial / identidade virtual; o antagonismo reflexão / precipitação antes da postagem virtual; o antagonismo profundidade / superficialidade nas amizades virtuais.
Paradoxologia: o paradoxo da aparente privacidade no uso de páginas pessoais na Internet.
Politicologia: a invexocracia; a recexocracia; a proexocracia; a autocriticocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia;
a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na superação da mesologia desfavorável.
Filiologia: a comunicofilia; a interaciofilia; a digitofilia; a ciberfilia; a conviviofilia;
a riscofilia; a pedofilia.
Fobiologia: a invexofobia; a recexofobia; a recinofobia; a profilaxofobia; a decidofobia;
a reflexofobia; a bibliofobia; a autocriticofobia; a lucidofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de ectopia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo; a síndrome de baixa autestima.
Maniologia: a cibermania; a internetmania; a infomania; a mania de competir.
Mitologia: o mito de o jovem ter todo o tempo do mundo para evoluir.
Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca; a socioteca; a intrafisicoteca;
a biografoteca; a psicopatoteca; a psicossomatoteca; a discernimentoteca; a criticoteca; a conflitoteca.
Interdisciplinologia: a Antinvexologia; a Recexologia; a Mesologia; a Interprisiologia;
a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Prospectivologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin internauta; a conscin acrítica; a conscin autestigmatizada; a conscin assediada; a conscin precipitada; a conscin carente.
Masculinologia: o adolescente; o inversor; o reciclante; o estigmatizado; o acossado;
o acossador; o assediador; o impulsivo; o imediatista; o desajuizado; o arrependido; o reativo.
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Femininologia: a adolescente; a inversora; a reciclante; a estigmatizada; a acossada;
a acossadora; a assediadora; a impulsiva; a imediatista; a desajuizada; a arrependida; a reativa.
Hominologia: o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens praecipitatus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: estigma virtual pré-adolescente = o da menina de 11 anos execrada nas
redes sociais pelo aspecto da sobrancelha, com mais de 5 mil compartilhamentos; estigma virtual
adolescente = o da adolescente de 15 anos com trauma psíquico após ex-namorado publicar vídeo
de conteúdo íntimo sexual; estigma virtual pós-adolescente = o do homem de 20 anos, ao cometer
suicídio após contínuas humilhações e insultos nas redes sociais.
Culturologia: a cultura digital; a cultura imediatista; a cultura da socialização tecnológica; a cultura da Antinvexologia.
Caracterologia. O estigma virtual, diferentemente de outros tipos de estigmatização, se
caracteriza pela amplitude da audiência, possível anonimato na postagem e rapidez de difusão em
toda Internet, a exemplo dos 5, listados em ordem alfabética, vivenciados pela atual geração digital:
1. Aliciamento: adolescente manipulada psicologicamente por pedófilo seduzindo jovem para a prática sexual ou pornografia infantil.
2. Difamação: adolescente recebendo insultos e humilhações, de conteúdo sexual, por
meio de colega de escola ao inventar perfil falso nas redes sociais.
3. Exclusão: adolescente sendo excluída socialmente na escola após publicação errônea
de mensagem sobre os colegas de sala.
4. Fuga: adolescente decidindo acabar com relacionamento após mudar o status do
facebook, evitando enfrentar a separação de maneira presencial.
5. Suicídio: adolescente cometendo suicídio após o incessante número de insultos e coerções por parte do grupo de colegas da escola.
Meios. O cyberbullying se manifesta no celular, via e-mail, sala de chats, redes sociais,
blogs, jogos online, ciberperseguição e na “surra de mentirinha”.
Conscienciometria. No universo da Autoconscienciometria, o estigma virtual pode gerar
nos agentes envolvidos, por exemplo, 29 comportamentos trafaristas, listados em ordem alfabética:
01. Acriticidade.
02. Agressividade.
03. Ansiedade.
04. Autagressão.
05. Baixa autestima.
06. Carência afetiva.
07. Culpa.
08. Dependência.
09. Depressão.
10. Estresse psicológico.
11. Fantasia.
12. Ideação suicida.
13. Impotência.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Impulsividade.
Incompreensão.
Indignação.
Infantilismo.
Ingenuidade.
Ira.
Irritação.
Labilidade emocional.
Mágoa.
Medo.
Pessimismo.
Raiva.
Repúdio.
Tristeza.
Vergonha.
Vingança.

Profilaxiologia. Sob a ótica da Evitaciologia, eis, por exemplo, 5 áreas a serem avaliadas na prevenção do estigma virtual, em ordem alfabética:
1. Comunicação. Informar o início do assédio para os pais, tutor, professor, familiar,
pessoa de confiança ou autoridade policial.
2. Integridade. Negar a cedência às chantagens do acossador, não respondendo as mensagens ofensivas ou abusivas.
3. Medidas legais. Informar o assédio ao serviço de Internet e imprimir as provas para
recorrer à ação legal.
4. Navegação profilática. Realizar conexão segura, mantendo perfil privado e utilizando senhas secretas e complexas, bloqueando o correio eletrônico e rejeitando as mensagens recebidas do perpetrador do assédio virtual.
5. Proteção. Proteger a imagem e dados, evitando publicação de fotos íntimas ou de
amigos em locais públicos.
Autorreciclagem. No âmbito da Autopesquisologia, o jovem inversor pode focalizar os
esforços inteligentemente em 6 atitudes antagônicas ao autestigma virtual, enquanto exemplos,
listadas em ordem alfabética:
1. Assistenciologia: a priorização da assistência tarística.
2. Autopesquisologia: o aprofundamento nos trafores, trafares e trafais.
3. Autocriticologia: o desenvolvimento de autocrítica na ponderação nas atuações diárias virtuais.
4. Conviviologia: o convívio com amizades intermissivas e a construção de dupla evolutiva.
5. Energossomatologia: a procura pelo domínio das manobras energéticas essenciais,
incluindo a autodefesa energética.
6. Proexologia: o entrosamento do intermissivista na maxiproéxis grupal.
Terapeuticologia. Na Era da Internet, as medidas legais e a autoconscientização da
vítima e do algoz sobre o estigma virtual não tem representado a solução definitiva para o problema. Torna-se urgente a promoção de programas de educação aos jovens, principalmente nas escolas, sobre o fenômeno do ciberassédio e as consequências do estigma virtual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o estigma virtual, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Antagonismo antecipação / precipitação: Invexologia; Neutro.
04. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
05. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
06. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
07. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
08. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Estigma paragenético: Parageneticologia; Nosográfico.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
12. Megaestigma existencial: Megaparapatologia; Nosográfico.
13. Megatrafar explícito: Parapatologia; Nosográfico.
14. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Pressão mesológica nociva: Intrafisicologia; Nosográfico.

A EVITAÇÃO DO ESTIGMA VIRTUAL É ESSENCIAL PARA
O JOVEM LÚCIDO NA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA INVÉXIS. INTELIGENTE É ASSUMIR A IDENTIDADE INTERASSISTENCIAL LIVRE DE CICATRIZES PSICOSSOCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a importância da evitação do estigma virtual para o jovem intermissivista? Entende o papel interassistencial do inversor no desassédio intra e extrafísico dos conflitos virtuais?
Bibliografia Específica:
1. Beranuy, Marta; et al; Entre Marcianitos y Avatares: Adicción y Factores de Riesgo para laJuventude en
um Mundo Digital; Artigo; Revista de Estudios de Juventud; Trimestral; N. 88; Madrid; España; Março, 2010; páginas
131 a 145.
2. Del Rio, Jorge; et al; Menores y Redes ¿Sociales?: De la Amistad al Cyberullying; Artigo; Revista de
Estudios de Juventud; Trimestral; N. 88; Madrid; España; Março, 2010; páginas 115 a 129.
3. Haber, Joel; & Glatzer, Genna; Seu Filho x Bullying: Ajude seu Filho a Lidar com Provocações, Insultos e Agressões para sempre; 344 p.; 8 caps.; 1 E-mail; 17 enus.; 2 microbiografias; 6 tabs.; 18 websites; 26 refs.; 23 x 16
cm; br.; Novo Século; São Paulo, SP; 2012; página 40, 47, 54, 70, 87, 166, 199, 219, 228, 277, 279, 280, 295, 298 e 301.
4. Hunter, Nick; Vencendo o Cyberbullying; 56 p.; 9 caps.; 6 enus.; 26 fotos; 3 tabs.; 4 websites; glos. 29
termos; 4 refs.; alf.; 22,5 x 16 cm; br.; Hedra Educação; São Paulo, SP; 2012; páginas 10, 18, 33, 41, 50, 51 e 53.
5. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; 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, 51, 82 e 153.
Webgrafia Específica:
1. Alcalde, Luisa; ”P is registr m Denún i de Bullying em C rt rio”; Estadão; Jornal; 17.04.11; 14h33;
Seção: Educação; disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,pais-registram-denuncia-de-bullying-emcartorio,707513,0.htm>; acesso em: 18.02.14.
2. El Trisom; Sobre la eforma “Anti Cyberbullying o Sexting” o de cómo Hacer Leyes al Aventón
03.06.13; 2 enus.; 1 foto; 2 ilus.; disponível em: <http://eltrisom.com/2013/06/03/sobre-la-reforma-anti-cyberbullying-osexting-o-de-como-hacer-leyes-al-aventon/>; acesso em: 18.02.14.
3. Ferrer, Isabel; ”Tod l Vid me h n Ridi uliz do Tr i ion do A os do y Re h z do”; El País;
06.11.12; 21h45; Seção: Sociedad; 1 enu.; 2 fotos; disponível em: <http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/06/actualidad/1352226174_909182.html>; acesso em: 18.02.14.
4. Nogueira, Kiko; ”Juli G briele 11 nos exe r d publi mente n s Redes Sociais (por causa de
su ...Sombr elh )”; Diário do Centro do Mundo; 28.03.12; 2 fotos; disponível em: <http://www.diariodocentrodo-
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mundo.com.br/o-caso-de-julia-gabriele-11-anos-execrada-publicamente-nas-redes-sociais-por-causa-de-sua-obrancelha/>;
acesso em: 18.02.14.

V. R.

Enciclopédia da Conscienciologia

10235

ESTILÍSTICA ASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estilística assistencial é o conjunto dos diversos modos de assistir da
conscin, homem ou mulher, evidenciados pelos traços de expressividade manifestos pelo temperamento, tendências, elementos formais, conteudísticos e estéticos, habilidades e singularidades
de comportamento perante o assistido.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo estilo vem do idioma Latim, stilus, “varinha pontuda; ponta;
ferro pontudo aplicado na escrita nas tábuas enceradas; exercício de composição; modo de escrever; trabalho de escrever; estilo” Surgiu no Século XIV. O termo estilística apareceu no Século
XX. A palavra assistência deriva também do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e esta de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto
a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em ju zo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Conjunto de estilos de assistência. 2. Modos de assistir. 3. Conjunto
de maneiras assistenciais. 4. Portfolio assistencial. 5. Estilos de assistência.
Neologia. As 3 expressões compostas estilística assistencial, estilística assistencial
iniciante e estilística assistencial avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Estilística literária. 2. Estilística antiassistencial. 3. Estilística dogmática. 4. Assistência sem estilo. 5. Estilística assistencialista.
Estrangeirismologia: o portfolio exemplar de técnicas e métodos da prática assistencial;
a saída com finesse de situações embaraçosas; o modus operandi de assistir; o savoir-faire do especialista em assistência; o behaviorism lúcido aplicado cosmoeticamente; o laissez-faire do assistente autocorrupto; a disponibilidade de atender pedidos de au secours!; o style personalíssimo;
o autor revelando o estilo pessoal pelos e-books publicados; o desempenho so easy para o assistemte veterano; o stylism artístico autossuperado; o aperfeiçoamento das thecnical assistances;
o emprego inteligente do sex appeal no ato de assistir; o timing da assistência; o network assistencial; o ghostwriter extrafísico auxiliando no estilo do escritor; o background cognitivo do
assistente multifário; o glamour; o it.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Comunicologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Estilo:
autodenúncia onipresente. Há estilos complexíssimos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal interassistencial; a ortopensenização; os ortopensenes; a ortopensenidade; a reflexão pensênica tarístico-assistencial; o ato pensênico assistencial;
a pensenidade qualificada pela intenção hígida; a retilinearidade pensênica; as condições holopensênicas para assistir; a hiperacuidade pensênica; a faxina holopensênica pessoal; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os vícios pensênicos minando a interassistência; o desleixo no preparo
pensênico para assistir; a leitura parapsíquica da holopensenidade de diferentes consciências
e ambientes; a observância das etiquetas convencionadas em cada holopensene cultural; o refinamento do saber traduzir o holopensene do assistido; a pensenização autoconfiante durante o momento da assistência.
Fatologia: a estilística assistencial; as cláusulas proexológicas relativas à interassistencialidade; os múltiplos modos de assistir; a desenvoltura do assistente veterano diante do assistido; o esmero no ato de assistir; o detalhismo raciocinado na ação assistencial; o autodesafio de assumir tarefas de esclarecimento mais ousadas; o assistente veterano afinando o estilo do assistente
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jejuno; o Curso Escola de Parapsiquismo (CEAEC) auxiliando na qualificação do assistente;
a mundividência moldando o estilo pessoal; o autenfrentamento de seguir assistindo a consciência
desafeta do passado; a comunicação interassistencial durante a abordagem ao assistido; a autocorrupção anulando a ação assistencial; a habilidade de administrar divergências de opiniões no processo interassistencial; a repulsa do assistido ao assistente após tares cirúrgica; a autointervenção
feita a priori em si mesmo pelo assistente maduro; o exemplarismo irretocável; a aplicação da coumnicação evolutiva; a escolha da vestimenta adequada ao contexto assistencial e ao assistido;
a assistência promovida apenas com o olhar; a voz firme e suave do(a) assistente; a gênese da estilística pessoal; a confrontação tarística de paradigmas; o aproveitamento do erro para aprimorar
o estilo pessoal; o desembaraço do assistente-líder de grupo; a fadiga influindo na qualidade da
assistência; a sabedoria no uso da beleza física para fazer assistência; o charme expresso na interlocução fraterna e acolhedora; o abraço funcionando como megassistência; a improvisação calculada pelo assistente veterano; a necessidade de autopesquisa profunda para ser assistente qualificado; a intervenção isenta; os mata-burros interassistenciais por falta de autenfrentamento; os
primeiros passos do assistente iniciando a construção da ponte interparadigmática; a interlocução
em alto nível provocando mudanças de comportamento; a inclusão dos nomes dos assistidos no
Livro dos Credores Grupocármicos; as razões autodiscernidoras da escolha da assistência pela tares; a transfiguração da autexpressão para melhor agir assistencialmente; a intenção e a Cosmoética enquanto balizadores da estilística assistencial personalíssima; o desabrochar do estilo pessoal
de assistir na juventude; o poliglotismo auxiliando nas assistências interdimensionais; a assistência sem retorno criando ambientes democráticos; a diferença entre pensar na assistência e pensar
assistencialmente; a eliminação do envaidecimento pelas conquistas assistenciais; as maneiras de
ser de retrovidas tornando-se ferramentas assistenciais na atualidade; o entendimento das interprisões grupocármicas pelo perfil do público-alvo de assistência; o fato de única conscin poder exigir a utilização máxima e sequenciada das competências assistenciais pelo assistente; a modelagem do estilo assistencial pela autoconscienciometria; a valorização da conformática na automodelagem do estilo assistencial; os diferentes estilos de reação à resistência do assistido; a inteligência evolutiva (IE) aplicada ao estilo pessoal de assistência; a estreita relação do estilo com
a holobiografia pessoal do assistente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a busca da precisão na intervenção interdimensional; o aprendizado durante o diálogo transmental com o amparador extrafísico pessoal; as transfigurações psicossomáticas autopromovidas na dimensão extrafísica para fins assistenciais; o autodomínio energético na hora crítica da assistência; a maneira de
exteriorizar energias pelas mãos e paramãos; a tara parapsíquica do assistente maduro; a poderosa
influência da paragenética na estilística pessoal; os desafios de assistir taristicamente na Baratrosfera; o acoplamento áurico feito com lucidez e técnica; o tirateima do nível do assistente participante de equipex nas projeções lúcidas interassistenciais; a disputa dos assediadores pela consciex-assistida; a paradiplomacia pessoal acalmando os ânimos; as práticas diárias da tenepes ampliando os diferentes perfis de assistidos; os aprendizados interassistenciais no convívio com o amparador extrafísico; a imitação dos modos de assistir dos amparadores extrafísicos de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo habilidade-competência; o sinergismo disponibilidade-priorização; o sinergismo ação-reação; o sinergismo assistente androssomático–assistente ginossomática; o sinergismo ferramentas tecnológicas–energias conscienciais (ECs); o sinergismo
tacon-tares; o sinergismo conteúdo-forma.
Principiologia: o princípio da Cosmoética; o princípio de respeitar o limite do assistido; os princípios calcados na autoconsciência tarística; o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a alimentação da visão de conjunto resultante do princípio
da auteducação infinita; o princípio da heterajuda na conduta pessoal; o princípio da reeducação consciencial.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos linguísticos delineando o estilo pessoal.
Teoriologia: a teoria do Serenão; a teoria de o menos doente assistir ao mais doente;
a teoria da complexidade da consciência; a teoria da sincronicidade; a teoria da reurbex; a teoria da evolução consciencial; a teoria da seriéxis; a teoria do pensene.
Tecnologia: a técnica do exemplarismo pessoal; a importância da competência na aplicação da técnica da diferenciação pensênica; a técnica do espelhamento consciencial; a antecipação da capacidade de assistir pela técnica da invéxis; a técnica do saber ouvir atenta e educadamente; a técnica de falar apenas o necessário; a técnica da omissão superavitária; as técnicas de
desassédio; as técnicas interassistenciais; a técnica da assim na identificação do padrão do assistido; a técnica da tela mental; a técnica da circularidade na qualificação da assistência; as técnicas autoconsciencioterápicas; as técnicas de abordagem; as técnicas de interlocução madura
qualificando a assistência.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto oportunidade interassistencial; a escolha prioritária do voluntário pela interassistência e não pela rotina das tarefas; a antiestilística da conscin voluntária seguidora de cartilhas de assistência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da
Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio
Invisível da Parapoliticologia.
Efeitologia: o efeito impactante no assistido decorrente das abordagens de estilo tarístico; o efeito da linguagem adequada aplicada ao assistido; os efeitos da intenção hígida e isenta
na assistência; o efeito da cultura de massas na formação dos valores; o efeito nocivo do despreparo para assistir; o efeito bumerangue conforme o estilo empregado; o efeito viciante do assistido autocorrupto; os efeitos benéficos do conjunto de estilos na grupalidade interassistencial;
o efeito da expressividade na comunicação do assistente.
Neossinapsologia: as neossinapses consolidadas na aquisição e aprendizado da assistência; as categorias neossinápticas formadoras de personalidades assistenciais; a consolidação
das neossinapses de assistente.
Ciclologia: o ciclo assistencial antes-durante-depois; o ciclo autoconsciencioterápico
enquanto pré-requisito para o assistente teático; o ciclo das crises recorrentes até a decisão pela
assistência; o ciclo dialogal interassistencial escuta-fala; o ciclo tipo de problema–perfil de assistido na atividade assistencial.
Enumerologia: a estilística científica multidimensional; a estilística didática multidimensional; a estilística direta multidimensional; a estilística lógica multidimensional; a estilística
indireta multidimensional; a estilística sofisticada multidimensional; a estilística sistemática multidimensional.
Binomiologia: o binômio antidesperdício-antivitimização; o binômio método-técnica;
o binômio taquirritmia-bradirritmia; o binômio amadorismo-profissionalismo; o binômio autoridade moral–argumento de autoridade; o binômio valores-mundividência; o binômio ortocomunicativo saber falar–saber ouvir; o binômio assistente-assistido; o binômio expressividade-singularidade.
Interaciologia: a interação estilo de pensenizar–estilo de assistir; a interação alegria-entusiasmo; a interação conhecimento-prática; a interação lucidez-discernimento; a interação
assistido-contexto; a interação tentativa-erro; a interação ambiente favorável–autequilíbrio energético; a interação inteligência evolutiva–inteligência contextual; a interação Cosmoética-discernimento.
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Crescendologia: o crescendo aprender-exercitar-especializar; o crescendo autassistencial crise latente–crise recorrente–crise de crescimento; o crescendo monoespecialidade-biespecialidade-multiespecialidade.
Trinomiologia: o trinômio estilo sóbrio–estilo acanhado–estilo histriônico; o trinômio
beleza-bondade-verdade; o trinômio vergonha-mudez-autassédio; o trinômio maturidade-experiência-atilamento; o trinômio Central Extrafísica da Verdade (CEV)–Central Extrafísica da Energia (CEE)–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o trinômio parapercepção–saber traduzir–saber falar; o trinômio sinalética energética e parapsíquica–sincronicidade–parassincronicidade; o trinômio vontade-competência-assistência.
Polinomiologia: o polinômio detalhe-importância-envolvimento-disponibilidade; o polinômio exteriorização de energias–acoplamento–assimilação–desassimilação; o polinômio do
curso grupocármico interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Antagonismologia: o antagonismo atração / repulsa; o antagonismo beleza / antiestética; o antagonismo realidade / pararrealidade; o antagonismo moral / amoral; o antagonismo
conscin apedeuta / conscin erudita; o antagonismo ação exemplar / ação antiassistencial; o antagonismo estilo extravagante / estilo histriônico.
Paradoxologia: o paradoxo de a perturbabilidade do assistente jejuno poder ser útil enquanto antiexemplo ao assistido.
Politicologia: o estilo político cosmoético; o estilo político antiassistencial da consréu;
a corrupção política explicitando estilos baratrosféricos dos agentes públicos; o estilo político megassistencial do Serenão.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a criticofilia; a politicofilia; a autenticofilia; a neofilia;
a pacifismofilia; a energofilia.
Fobiologia: a fronemofobia; a malaxofobia; a sociofobia; a verbofobia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da boazinha; a síndrome de Poliana; a síndrome do impostor; a síndrome do ostracismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de querer assistir sem ter a competência para tal.
Mitologia: o mito da autoperfeição exigida ao assistente; o mito de a conscin ter
condição de assistir a qualquer consciência.
Holotecologia: a estiloteca; a assistencioteca; a psicoteca; a qualitoteca; a pensenoteca;
a cosmoeticoteca; a lucidoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Estilologia; a Pensenologia; a Parapercepciologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Energossomatologia;
a Perfilologia; a Cosmoeticologia; a Argumentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser interassistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin profissional da assistência; o ser assistente-tarístico polímata.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comple-
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tista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: a estilística assistencial iniciante = o domínio dos modos de auxiliar restrito ao público-alvo pessoal com o qual possui relação grupocármica; estilística assistencial
avançada = o domínio competente de diversos modos de ajudar demonstrando polivalência,
cosmoética, universalismo, maxifraternismo e autoconsciência das assistências policármicas.
Culturologia: a cultura do fraternismo; a cultura de paz; a cultura do Universalismo;
a cultura do respeito às singularidades conscienciais; a cultura da mundividência traforista;
a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura multidimensional; a cultura do saber ouvir.
Maturidade. De acordo com os autenfrentamentos e autorreciclagens realizadas pela
conscin-assistente, o nível de maturidade consciencial aumenta, favorecendo o aprendizado de
novos estilos de assistência e o autodesenvolvimento da singularidade expressiva e personalíssima dos modos de assistir.
Estilologia. Eis, por exemplo, 25 estilos de assistência passíveis de serem usados de modo associado ou individualizado pela conscin-assistente, conforme as necessidades de atendimento ao assistido:
01. Estilo artístico.
02. Estilo autoconfiante.
03. Estilo bombeiro.
04. Estilo criativo.
05. Estilo debatedor.
06. Estilo descrenciológico.
07. Estilo dinâmico.
08. Estilo fraterno.
09. Estilo generoso.
10. Estilo harmonizante.
11. Estilo histriônico.
12. Estilo integrador.
13. Estilo intelectual.
14. Estilo matemático.
15. Estilo materno.
16. Estilo multiespecialista.
17. Estilo orientador.
18. Estilo pacificador.
19. Estilo paraperceptivo.
20. Estilo político.
21. Estilo professoral.
22. Estilo psicomotor.
23. Estilo taconista.
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24. Estilo tarístico.
25. Estilo tecnicista.
Habilidades. O assistente lúcido e cosmoético prepara-se continuamente para a autoqualificação estilística, aprimorando, por exemplo, 40 habilidades técnicas potencializadoras da assistência, citadas em ordem alfabética:
01. Abertismo ao diferente.
02. Afetuosidade na fala.
03. Agradabilidade na presença.
04. Autodesassedialidade contínua.
05. Autodestravamento emocional.
06. Autodisponibilidade pacífica.
07. Carisma na assistência.
08. Coerência nos atos.
09. Competência nos saberes comunicativos.
10. Compreensibilidade intraconsciencial.
11. Comunicabilidade parapsíquica.
12. Concentração durante o diálogo.
13. Destreza na desassim.
14. Elegância nos gestos.
15. Equilíbrio nas ponderações.
16. Escuta atenta e educada.
17. Estética na autapresentação.
18. Eurritmia frente aos raciocínios antagônicos.
19. Exatidão dos conceitos verbalizados.
20. Exuberância detalhística.
21. Fidelidade aos fatos.
22. Generosidade na assistência.
23. Harmonia holopensênica.
24. Hiperacuidade cognitiva.
25. Histrionismo bem empregado.
26. Inteligência evolutiva.
27. Interlocução interassistencial.
28. Leveza na abordagem.
29. Logicidade analítica.
30. Precisão nas palavras.
31. Primor na condução conversacional.
32. Regularidade no acompanhamento do assistido.
33. Respeito ao limite do assistido.
34. Respeito ao ritmo do assistido.
35. Rigorosidade cosmoética.
36. Sensibilidade aguçada.
37. Solidez da cognição.
38. Taquirritmia pensênica.
39. Vigor na forma de expressão.
40. Visão de conjunto.
Investimento. Perante a Perfilologia, cabe ao assistente avaliar previamente o público-alvo e o perfil das conscins antes de iniciar as ações interassistenciais, de modo profilático, visando a eficácia da ação tarística.
Potencialidade. Quanto mais complexa a consciência-alvo, maior a demanda de energias e o acionamento de atributos conscienciais por parte do assistente, explicitando a relevância
da ampliação e qualificação dos estilos interassistenciais pessoais. Estilos favorecem rapports.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estilística assistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Conformática: Comunicologia; Neutro.
06. Conscin proativa: Autodeterminologia; Homeostático.
07. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
08. Éthos assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
09. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
10. Humor homeostático: Holomaturologia; Homeostático.
11. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
12. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
15. Técnica da irreverência tarística: Antidogmatologia; Homeostático.

A ESTILÍSTICA ASSISTENCIAL SE ORIGINA DA HOLOBIOGRAFIA PESSOAL, INFLUINDO NOS DIVERSOS MODOS
DE ASSISTIR, AMPLIADOS, AUXILIANDO NAS INTERASSISTÊNCIAS GRUPOCÁRMICAS MULTIEXISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece a fundo o estilo pessoal de assistência?
Preocupa-se em autodesenvolver atributos conscienciais para melhor aplicar a estilística assistencial eficaz e diversificada?
Bibliografia Específica:
1. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 142, 143, 178 e 179.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 181.
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ESTILO EXAUSTIVO
(ESTILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estilo exaustivo é a técnica redacional, científica e didática, de levar até
às últimas consequências dedutivas, o processo analítico do texto, especificando em tópicos separados, ao modo do emprego do micrótomo pensênico (último átomo ideativo), buscando executar a picotagem máxima do assunto, através da Enumerologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra estilo vem do idioma Latim, stilus, “varinha pontuda; ponta; ferro
pontudo com que se escrevia nas tábuas enceradas; exercício de composição; modo de escrever”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo exaustivo deriva do mesmo idioma Latim, exhaustum, supino
de exhaurire, “tirar esgotando; esgotar as forças; esgotar; executar completamente”. Apareceu no
Século XIX.
Sinonimologia: 01. Estilo de redação. 02. Estilo didático. 03. Estilo explicitativo.
04. Estilo sistemático. 05. Estilo amplo. 06. Estilo abrangente. 07. Estilo analítico. 08. Estilo
panorâmico. 09. Escrita racional. 10. Comunicação lógica.
Neologia. As duas expressões compostas estilo exaustivo restrito e estilo exaustivo amplo são neologismos técnicos da Estilologia.
Antonimologia: 01. Estilo artístico. 02. Estilo ficcional. 03. Estilo literário. 04. Estilo
fantasista. 05. Estilo feminino. 06. Estilo satírico. 07. Estilo displicente. 08. Estilo confuso.
09. Escrita incongruente. 10. Comunicação ilógica.
Estrangeirismologia: o usus scribendi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Parapedagogiologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade gráfica; os grafopensenes interassistenciais; a grafopensenidade.
Fatologia: o estilo exaustivo; o critério estilístico; o apostilhamento técnico; o estilo cosmoético; a autocoerência estilística; o desconfiômetro técnico; os rastros da proéxis; as pegadas
da megagescon; as pesquisas exaustivas; o enfrentamento do emprego dos vocábulos sesquipedais; o estilo científico exaustivo da Enumerologia Horizontal e Vertical; o Manual de Redação
da Conscienciologia; a Redaciologia; a Lexicomática; a Bibliomática; a Onomática; a Hermenêutica Conscienciológica; a Conscienciografia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectual.
Teoriologia: a teoria da comunicação escrita.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica das assinaturas pensênicas; a técnica
das revisões de texto; a técnica da segunda redação; a técnica da magnitude da cosmovisão ideativa; a técnica do detalhismo; a repetição racional, didática, pelas técnicas da circularidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos das heterocríticas.
Neossinapsologia: o estilo técnico estimulador das neossinapses do leitor ou leitora.
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Enumerologia: o estilo; a convenção; a filosofia; a diretriz; a etocracia; o espartanismo;
o eudemonismo.
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição.
Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases.
Paradoxologia: a estilística paradoxal da Enciclopédia da Conscienciologia com apostilhamento conciso e aprofundamento cosmovisiológico.
Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a tecnocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a grafofilia; a enciclopediofilia.
Holotecologia: a estiloteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Estilologia; a Estilometria; a Parapedagogiologia; a Conformática; a Grafopensenologia; a Linguística; a Filologia; a Comunicologia; a Conteudística; a Mentalsomatologia; a Erudiciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin intelectual; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agitador de ideias.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agitadora de
ideias.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens argumentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: estilo exaustivo restrito = o específico dos textos com ponderações circunscritas à Fatuística ou à vida intrafísica; estilo exaustivo amplo = o específico dos textos com
ponderações abrangentes da Parafatuística ou da vida multidimensional da consciência.
Culturologia: a cultura da técnica da exaustividade.
Checagem. O estilo da exaustividade foi escolhido por este autor-coordenador, bastando
o leitor, ou leitora, analisar, com bastante heterocrítica, a forma, formatação ou configuração destas páginas.
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Cópia. O assunto está sintetizado, aqui, atendendo às solicitações de professores e pesquisadores das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). Quem quiser copiar ou assimilar a forma
desse estilo não tem qualquer restrição, quando mantenha as próprias ideias originais, pessoais,
sem mera cópia (imitação servil, pasticho, plágio), além do estilo, do conteúdo (confor) do texto
de outros autores, à semelhança dos fatos ocorridos, até de modo inconsciente, em muitas ocasiões.
Características. Eis, na ordem funcional, 12 características do estilo exaustivo para os
textos científicos da Conscienciologia, adequado para quem não tenha preguiça mental de criar
bons hábitos intelectuais:
01. Título. O título-resumo do artigo (paper) é o mais sintético e preciso possível em
relação ao assunto da especialidade abordada da Conscienciologia; numerado, se for o caso.
02. Definição. A definição explicita o tema essencial, a fim de não pairar dúvidas sobre
os significados e acepções das palavras e expressões usadas, favorecendo a compreensão em
qualquer nível intelectual (background cultural) dos leitores interessados ou interessadas.
03. Parágrafo. É separado todo conjunto de pensamentos, capaz de compor 1 parágrafo
diferente do outro, quanto aos conceitos, não importando quais, sem exceção.
04. Subtítulo. Cada parágrafo recebe o subtítulo-resumo, tópico frasal, em negrito
(bold), ou negrito-itálico, da ideia principal daquele trecho específico do texto (detalhismo).
05. Tópicos. Eis, por exemplo, dentre outros, 20 tópicos técnicos, ou até Seções, podendo ainda esmiuçar o tema e compor subtítulos com parágrafos isolados: Sinonimologia; Interdisciplinologia; Taxologia (categorias, classificação); Etiologia (causa); Casuística (relatos); Tecnologia (Conscienciometrologia); Metodologia; grupalidade; estatísticas; Filosofia; Teaticologia;
pesquisas; quadro; Paradoxologia; Principiologia; Legislogia; fórmula; escala; teste; bibliografia.
06. Enumerações. A surgirem, as enumerações são desenvolvidas através de números
(algarismos) ou letras, de preferência maiúsculas. O texto pode apresentar várias enumerações
numeradas, diferentes, em parágrafos distantes entre si.
07. Ordem. A discriminação, análise ou exposição do assunto obedece sempre ao critério exaustivo, constante, e à ordem lógica, seja natural, cronológica, alfabética ou outra.
08. Confrontos. Quando necessário são feitos confrontos entre aspectos divergentes das
proposições, através de colunas (2, 3 ou 4) de assuntos e subtítulos.
09. Algarismos. Os algarismos, números ou cifras são explicitados diretamente, evitando-se escrevê-los por extenso.
10. Fonte. São empregados, no mínimo, 3 tipos de letras (font, fonte): a normal a escolher (por exemplo, Times New Roman), o negrito (bold), e o itálico (italic). Este é utilizado,
quando necessário, para ressaltar (grifar, sublinhar) a ideia principal do parágrafo; ou evidenciar
algum pensamento específico, expressão original, neologismo ou ideia nova, especialidades conscienciológicas, entre outras características do enumerograma.
11. Translineação. São evitadas: as letras e números isolados no fim de cada linha; colocado o segundo hífen no início da linha seguinte da expressão composta quando dividida (translineação); observando-se criteriosamente a eliminação de cacófatos internos (exaustividade), até
de minicacófatos (V. Manual de Redação da Conscienciologia).
12. Conclusão. No início, o texto apresenta o índice geral, a introdução e, na parte final,
a conclusão-resumo sobre o tema abordado, com o fecho didático, positivo ou encorajador, no
último parágrafo. Por fim, referências bibliográficas e o índice remissivo.
Rascunho. Importa considerar ser o próprio rascunho (draft), durante a elaboração do
texto, redigido sem erros perceptíveis e nem exigindo muitas revisões posteriores, bem aproximado do original final, mais correto, pronto para a publicação.
Detalhes. A técnica exaustiva é levada às últimas consequências mesmo, sem desistência
fácil, acídia ou fadiga intelectual, inclusive fornecendo os detalhes mínimos disponíveis a fim de
enriquecer os informes aos leitores ou leitoras, nos itens da bibliografia, além das exigências das
múltiplas normas técnicas, diversificadas, internacionais.
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Estrangeirismos. As palavras desusadas e os estrangeirismos são empregados quando
necessário, até largamente, se o contexto o exigir, de modo universalista e poliglota.
Frases. São usadas linhas-sínteses, às vezes em itálico, por exemplo: “Perfe cionismo,
não. Correção”. E frases enfáticas de 4 linhas, no máximo, em fontes maiores.
Evitações. São evitadas as repetições de expressões, quando excessivas; as repetições de
subtítulos no mesmo capítulo; os parágrafos muito longos (exaustividade); as letras, números e sílabas soltas ou isoladas no fim de cada parágrafo.
Linhas. Na disposição das linhas são evitados os fins de parágrafos com linhas em branco, ou 3 ou 4 letras apenas compondo a sílaba isolada ou palavra ocupando determinada linha.
Objetividades. Até aqui, vimos as subjetividades; vejamos, agora, as objetividades.
Artefatos. Na condição de infraestrutura intelectual, ou suporte estilístico, são mantidas,
pelo menos, 14 categorias de artefatos do saber, sempre à mão, aqui dispostos na ordem funcional:
01. Painel. Relação das palavras para o aperfeiçoamento do estilo pessoal e expressões
novas, fixada em quadro mural (painel), anexo à mesa de redação.
02. Cacografia. Listagem de, pelo menos, 20 cacófatos conjugados entre o fim da palavra e o começo de outra, possíveis no idioma Português, a fim de o texto ser anatomizado através do Find (Localizar) do microcomputador pessoal. Exemplos: por re, co co, ma ma.
03. Técnica. Listagem, pelo menos, dos 20 tópicos técnicos referidos anteriormente.
04. Revisão. Relação das etapas cronológicas da revisão pós-digitação até a final.
05. Manuais. Manuais de redação, livros sobre linguística, obras de citações e de referência em geral (há, pelo menos, 200 disponíveis nas livrarias de livros novos e / ou usados).
06. Dicionários. Dicionários (há, pelo menos, 300 disponíveis em livrarias).
07. Enciclopédias. Enciclopédias (há, pelo menos, 50 disponíveis em livrarias).
08. Especialidades. Relação das áreas ou especialidades da Conscienciologia.
09. Obras. Obras variadas de interesse no universo da Conscienciologia.
10. Consultas. Fontes de consultas quanto aos originais, redações em andamento e pesquisas, ou seja: recortes, jornais, revistas, livros, cartas, faxes, comunicações pessoais ou internas,
E-Mails, disquetes, CD-ROMs, e as anotações pessoais ininterruptas.
11. Notebook. Relógio; calendário ou folhinha; microcomputador pessoal, portátil (notebook, laptop) e potente classificador de texto (Sort), revisor ortográfico, dicionários eletrônicos
e a impressora pessoal (quando possível).
12. Papéis. Folhas em branco para manuscritos e impressões; canetas (tipo Futura) nas
cores azul, amarelho e vermelho; corta-papel; tesoura; grampeador.
13. Pastas. Caixa de entrada; pastas “L”; pastas de pl stico opacas e transparentes; espirais; arquivos de madeira ou metal; biblioteca pessoal (holoteca, quando possível).
14. Mancolista. Listagem ou mancolista dos livros e artigos procurados (Books
Wanted).
Temperamentologia. O estilo exaustivo depende do temperamento do autor ou pesquisador paciente, mulher ou homem disposta(o) a formar hábitos disciplinares menos fáceis, contudo mais eficazes e produtivos quanto às tares e gestações conscienciais, a partir de si própria(o).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estilo exaustivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
Orismologia: Comunicologia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.

O ESTILO EXAUSTIVO É O IDEAL NO DESEMPENHO
DAS TAREFAS DO ESCLARECIMENTO AO DEMARCAR
EXATAMENTE O FÔLEGO COGNITIVO DO REDATOR,
NO MOMENTO, QUANTO À EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, é superficial ou profundo nas pesquisas evolutivas e consequentes comunicações? Você tem estilo exaustivo ou superficial?
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ESTILO TÉCNICO
(ESTILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estilo técnico é o conjunto de elementos característicos da estrutura da
maneira de expressar (Comunicologia) corretamente as ideias lógicas (Argumentologia), com precisão e rigor (Acribologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra estilo vem do idioma Latim, stilus, “varinha pontuda; ponta; ferro
pontudo com que se escrevia nas t buas enceradas; exerc cio de composição; modo de escrever”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo técnico procede do idioma Grego, teckhnikós, “relativo à Arte, à Ci ncia ou ao saber, ao conhecimento ou à pr tica de determinada profissão”. Apareceu no
Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Estilo científico. 02. Estilo de redação. 03. Estilo didático. 04. Estilo direto. 05. Estilo lógico. 06. Estilo explicitativo. 07. Estilo realista. 08. Estilo sistemático.
09. Escrita racional. 10. Comunicação lógica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo estilo: estilismo; estilista; Estilística; estilístico; estilização; estilizada; estilizado; estilizador; estilizar;
estilizável; estilosa; estiloso; Fonoestilística; Neoestilística.
Neologia. As duas expressões compostas estilo técnico especializado e estilo técnico
cosmovisiológico são neologismos técnicos da Estilologia.
Antonimologia: 01. Estilo artístico. 02. Estilo ficcional. 03. Estilo literário. 04. Estilo
fantasista. 05. Estilo feminino. 06. Estilo circunlóquico. 07. Estilo satírico. 08. Estilo confuso.
09. Escrita incongruente. 10. Comunicação ilógica.
Estrangeirismologia: o doctus cum libro; o desktop pessoal; o laptop pessoal; a Internet; o usus scribendi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
da Comunicologia.
Unidade. O grafopensene é a unidade de medida, ou de trabalho, da autobiografia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade gráfica; os grafopensenes interassistenciais; a grafopensenidade.
Fatologia: o estilo técnico; o critério estilístico; o apostilhamento técnico; o estilo cosmoético; a autocoerência estilística; a Neoestilística pessoal; o estilo como sendo o conscienciômetro do autor ou autora; o livro como sendo o autoconscienciograma exposto; os rastros da proéxis; as pegadas da megagescon; as pesquisas exaustivas; o corte dos parasitas de linguagem;
o corte dos cacófatos possíveis; a busca da palavra mais adequada não importando se a linguagem
é popular ou erudita; o enfrentamento do emprego dos vocábulos sesquipedais; o estilo científico
exaustivo da Enumerologia Horizontal e da Vertical; o Manual de Redação da Conscienciologia;
a Redaciologia; a Lexicomática; a Bibliomática; a Onomática; a Hermenêutica Conscienciológica; a Conscienciografia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os autorrevezamentos multiexistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectual.
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Principiologia: o princípio da uniformidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da comunicação escrita.
Tecnologia: a técnica das assinaturas pensênicas; a técnica das revisões de texto; a técnica da segunda redação; a técnica da magnitude da cosmovisão ideativa; a repetição racional,
didática, pelas técnicas do detalhismo, da exaustividade e da circularidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia.
Efeitologia: o efeito das heterocríticas.
Neossinapsologia: o estilo técnico estimulador das neossinapses do leitor ou leitora.
Ciclologia: o ciclo das investigações independentes.
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação estilo de pensenizar–estilo de confabular–estilo de escrever.
Crescendologia: o crescendo estilo pessoal–estilo grupal (equipes técnicas).
Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases.
Antagonismologia: o antagonismo correção / erro.
Paradoxologia: a estilística paradoxal da Enciclopédia da Conscienciologia com apostilhamento conciso e aprofundamento cosmovisiológico.
Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a tecnocracia.
Filiologia: a grafofilia; a estilofilia; a bibliofilia; a autocriticofilia; a lexicofilia; a enciclopediofilia; a comunicofilia.
Holotecologia: a estiloteca; a linguisticoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a argumentoteca; a comunicoteca; a lexicoteca.
Interdisciplinologia: a Estilologia; a Estilometria; a Parapedagogiologia; a Conformática; a Grafopensenologia; a Linguística; a Filologia; a Comunicologia; a Conteudística; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Erudiciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin intelectual; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o filólogo; o lexicógrafo; o redator; o conscienciógrafo; o agitador de ideias.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a filóloga; a lexicógrafa; a redatora; a conscienciógrafa; a agitadora de ideias.
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Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens argumentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: estilo técnico especializado = o empregado de maneira restritiva na Informática ou do informatiquês; estilo técnico cosmovisiológico = o empregado de maneira abrangente ou enciclopédica.
Culturologia: a cultura técnica, tecnológica e tecnotrônica.
Redaciologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
condições com qualidades afins, empregadas simultaneamente nas técnicas de redação da Enciclopédia da Conscienciologia, com a intenção de explicitar de modo mais exaustivo o conteúdo
exposto nos conceitos, neoconceitos ou neoverpons:
01. Coerência cognitiva: a conexão das ideias debatidas.
02. Coesão interna: o consenso cognitivo entre as partes constituintes.
03. Critério lógico: a organização mental das análises éticas.
04. Equalização racional: a qualidade da fundamentação dos argumentos.
05. Estilística harmônica: o parâmetro das expressões da forma.
06. Homogeneidade do todo: a inteireza do trabalho intelectual.
07. Intrarticulação conteudística: a concordância dos fatos abordados.
08. Nivelamento por cima: o supranivelamento da exposição teática.
09. Padrão de equilíbrio: a consistência das conclusões das sínteses.
10. Tautocronia historiográfica: a sincronia do timeline da fatuística.
11. Trinômio da coordenação: o princípio, o meio e o fim das avaliações.
12. Uniformidade estrutural: o gabarito monobloco do corpus da Conscienciologia.
Curiosologia. Segundo a Estilística, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 categorias
de estilos de redação – mutiladores da forma ou do conteúdo –, em geral marcantes, fáceis de
reter em função das aliterações, mas sempre, obviamente, evitáveis:
1. Estilo-estilete: a redação superconcisa, telegráfica, tatibitate, de bisturi em riste, na
qual se corta tudo.
2. Estilo-estilingue: a redação heterocrítica, cáustica, giratória, na qual se atira aleatoriamente em todas as direções.
3. Estilo-estilhaço: a redação supercrítica, tipo catilinária, demolidora, irracional, sem
deixar, ao final, pedra sobre pedra.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estilo técnico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
05. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
06. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
07. Natureza da Conscienciologia: Estilística; Homeostático.
08. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
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09. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
10. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.

O ESTILO TÉCNICO É O IDEAL PARA A CONSCIN
LÚCIDA ALCANÇAR A VIVÊNCIA DA RETILINEARIDADE
DA AUTOPENSENIZAÇÃO COM RACIONALIDADE, LÓGICA
E EFICÁCIA NAS COMUNICAÇÕES INTERCONSCIENCIAIS.
Questionologia. Qual estilo você, leitor ou leitora, emprega nas comunicações escritas?
O literário ou o técnico? O romântico ou o racional? O psicossomático ou o mentalsomático?
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ESTIMULAÇÃO PARAPSÍQUICA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estimulação parapsíquica é a condição de incitar a paraperceptibilidade
através de contatos variados com ambientes propícios, conscins parapsiquistas, conteúdos afins
e práticas relativas às parapercepções objetivando o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo estimulação vem do idioma Latim, stimulatio, “ação de aguilhoar”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará,
“por intermédio de; para além de”. O termo psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, “alma, como princ pio de vida
e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Ativação parapsíquica. 2. Sensibilização parapercepciológica. 3. Espertamento energoparapsíquico.
Neologia. As 3 expressões compostas estimulação parapsíquica, estimulação parapsíquica precoce e estimulação parapsíquica tardia são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Estimulação psicomotriz. 2. Impulsionamento intelectual. 3. Incentivo afetivo.
Estrangeirismologia: os campi conscienciológicos; o Tertuliarium; o Acoplamentarium; a repetição ad nauseam; os cases parapsíquicos; o slowdown conscienciológico; o lema de
omnibus dubitandum.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto aos investimentos no autoparapsiquismo.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Estimulação
parapsíquica: anticascagrossismo. EV: chave parapsíquica. Parapsiquista: estimulador natural.
Filosofia: o Abertismo consciencial; o Antimaterialismo; o Espiritualismo; o Exemplarismo; o Tenepescentrismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o holopensene cognopolita; o holopensene saturado; o holopensene desassediado; a fôrma holopensênica parapsíquica; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os criticopensenes;
a criticopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o autesforço pessoal; o espaço mental disponível; a observação lúcida; a concentração mental; a atenção dividida; os registros sistemáticos; os hábitos evolutivos; a rotina produtiva; a busca do conhecimento; a teática cognitiva; o abertismo à autexperimentação; a autocriticidade; as análises racionais; os cotejos sistemáticos; a troca de experiências; a verificação dos
achados; os balanços regulares; as autavaliações e heteravaliações; as reciclagens; as autossuperações; a autorganização crescente; os resultados práticos do autoparapsiquismo.
Parafatologia: a estimulação parapsíquica; o investimento no autoparapsiquismo; a dedicação à paraperceptibilidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as dinâmicas parapsíquicas; os cursos de campo; as atividades energoparapsíquicas; a recuperação de cons
magnos; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as sincronicidades; o parapsiquismo cotidiano; o amparo extrafísico de função ampliando a paraperceptibilidade; a prática
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diária da tenepes; os extrapolacionismos parapsíquicos; o contato com a Parelencologia; os Cursos Intermissivos (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin-consciex; o sinergismo individual-grupal; o sinergismo intermissivista-Cognópolis; o sinergismo interassistência–amparo de função; o sinergismo esforço pessoal–heterajuda; o sinergismo Curso Intermissivo–proéxis; o sinergismo ambiente desassediado–consciexes evoluídas.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o prin ípio “os fins se tr em”; o princípio de quem procura acha; o princípio dos 4 olhos vendo mais perante 2; o prin ípio “ ontr
f tos e p r f tos não h rgumentos”; o prin ípio “dev g r e sempre”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) embasando as práticas parapsíquicas interassistenciais e não assediadoras.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da evolutividade; a teoria da
Era Consciencial.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas e consciencioterápicas dinamizadoras do
autoparapsiquismo consciente.
Voluntariologia: o voluntariado parapsíquico nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o paravoluntariado dos projetores lúcidos interassistenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico grupal Tertuliarium; os laboratórios conscienciológicos individuais de
autopesquisa.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Parapsiquistas.
Efeitologia: o efeito halo dos contatos parapsíquicos; o efeito enriquecedor do parapsiquismo no dia a dia; o efeito do equilíbrio no parapsiquismo; o efeito potencializador do amparador extrafísico; o efeito estimulador da fôrma holopensênica positiva; o efeito reciclogênico da
radicação vitalícia na Cognópolis; os efeitos pósteros do cultivo do autoparapsiquismo na vida
atual; o efeito vida parapsíquica–resultados evolutivos.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas em cada novo soma; as neossinapses
necessárias ao funcionamento parapsíquico; as neossinapses geradas pelo autoparapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo do desenvolvimento parapsíquico; o ciclo das reciclagens parapsíquicas; o ciclo das autopesquisas parapsíquicas; o ciclo da compreensão do parapsiquismo; o ciclo estímulo-prática-hábito.
Enumerologia: os experimentos; as ideias; as sensações; as ocorrências; os resultados;
as conclusões; as renovações.
Binomiologia: o binômio forma física–condicionamento holochacral; o binômio autonomia-autoparapsiquismo; o binômio saúde mental–parapsiquismo equilibrado; o binômio estímulos excessivos–desperdício; o binômio facilidade-despriorização; o binômio autocorrupção-deserção.
Interaciologia: a interação contato-experimentação; a interação observação-aprendizado; a interação heteroparapsiquismo-autoparapsiquismo; a interação intelectualidade-parapsiquismo; a interação temperamento-estímulo; a interação Cognópolis-comunex.
Crescendologia: o crescendo psiquismo-parapsiquismo; o crescendo sentidos físicos–sinalética parapsíquica; o crescendo memória-holomemória; o crescendo vivências intrafísicas–vivências multidimensionais; o crescendo pesquisa da personalidade consecutiva–acesso à auto-holobiografia.
Trinomiologia: o trinômio curiosidade-abertismo-experimentação; o trinômio teoria-prática-neodescoberta; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio parapsiquismo paragenético–parapsiquismo genético–parapsiquismo mesológico.
Polinomiologia: o polinômio ignorância-experimentação-conhecimento-domínio; o polinômio holopensene favorável–conscin predisposta–amparo extrafísico–desenvolvimento para-
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psíquico; o polinômio Curso Intermissivo–ideias inatas–parapsiquismo interassistencial–mudança de patamar evolutivo.
Antagonismologia: o antagonismo biofilia monopolizadora / parapsiquismo onipresente; o antagonismo uniformidade intrafísica / variabilidade multidimensional; o antagonismo
conscin trancada / conscin parapsíquica; o antagonismo potencial parapsíquico / parapsiquismo
ativado; o antagonismo parapsiquismo inconsciente / parapsiquismo lúcido.
Paradoxologia: o paradoxo da sutileza do parapsiquismo avançado; o paradoxo da infância madura; o paradoxo de a consciex com 2 veículos ser mais lúcida se comparada à conscin
com 4; o paradoxo da concretude extrafísica; o paradoxo da influência dos parafatos nos fatos.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as paraleis.
Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a cogniciofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a superação das fobias de retrotraumas parapsíquicos.
Sindromologia: a superação das síndromes anuladoras do parapsiquismo sadio.
Mitologia: a eliminação dos mitos a partir da autexperimentação.
Holotecologia: a parapsicoteca; a fenomenoteca; a energoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Cogniciologia; a Interaciologia; a Conviviologia; a Teaticologia; a Autexperimentologia; a Autodisciplinologia;
a Holopensenologia; a Interdimensiologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intermissivista; a pessoa aberta; o ser curioso; o perfil interassistencial.
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 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 maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenologicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens activus; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: estimulação parapsíquica precoce = a da criança crescendo na Cognópolis; estimulação parapsíquica tardia = a do adulto vivendo na Cognópolis.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Multidimensiologia;
a cultura dos parafenômenos; a cultura parapsíquica grupocármica; o contato com as paraculturas.
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Possibilidades. Eis listados na ordem alfabética, 48 exemplos de estímulos parapsíquicos acessíveis às conscins interessadas:
01. Acoplamento: com árvores.
02. Anotações: das parapercepções.
03. Antibagulhismo: energético doméstico.
04. Brainstormings: de neoideias.
05. Caminho da Lógica: com a aleia dos gênios da Humanidade.
06. Checagem holopensênica: dos locais, das pessoas, dos assuntos, das ocorrências.
07. Companhia: de conscins parapsíquicas.
08. Condomínios cognopolitas: concentração de parapsiquistas e tenepessistas.
09. Conscienciograma: evocador do holopensene dos Serenões e da intermissão.
10. Contato: com diferentes tipos de energia em a Natureza.
11. Conversas: de conteúdos parapsíquicos.
12. Cópia: dos tratados conscienciológicos.
13. Debates: de verpons.
14. Docência conscienciológica: desrepressora.
15. Empreendedorismo conscienciológico: da materialização das verpons.
16. Enciclopédia da Conscienciologia: a leitura em série dos verbetes.
17. Filmes: de conteúdos parapsíquicos.
18. Gescons: com abordagem multidimensional.
19. Gestão conscienciocêntrica: dos recursos tarísticos.
20. Higiene consciencial: da psicosfera pessoal e da autopensenidade.
21. Holociclo: laboratório do desassédio mentalsomático.
22. Holoteca: variedade de materiais e assuntos em ambiente homeostático.
23. Imersões conscienciológicas: caricaturas das reflexões intermissivas.
24. Imobilidade física vígil (IFV): anuladora dos instintos somáticos e da psicossomática.
25. Interassistência: norteador da agenda diária.
26. Isolamento dignificador: autoconcentração na intraconsciencialidade.
27. Itinerância conscienciológica: na companhia do amparador de função.
28. Jardins do CEAEC: inspiradores.
29. Leituras: de assuntos parapsíquicos.
30. Livros: técnicos da Parapercepciologia.
31. Minitertúlias: expansoras da mentalsomática e da autoconsciencialidade.
32. Observação: atenta aos detalhes na diuturnidade.
33. Pensatas: elaboração criativa no dia a dia.
34. Pesquisas: sobre a paraperceptibilidade; a parapercepciometria.
35. Práticas energéticas: malhação do holochacra.
36. Prontidão resolutiva: característica da amparabilidade.
37. Radicação vitalícia na Cognópolis: enraizamento na Parapercepciolândia.
38. Receptivo de visitantes na Cognópolis: acolhimento dos amparados.
39. Reflexões de 5 horas: autopensenidade em dia.
40. Temporadas na Cognópolis: contato com a matriz da Conscienciologia.
41. Tenepes: manutenção diária com motivação.
42. Tertúlias conscienciológicas: com diversidade de pesquisadores da consciência.
43. Trabalho antelucano: ativador da autolucidez na quietude da madrugada.
44. Treinamentos intensivos: das técnicas conscienciológicas.
45. Verbetografia: em série.
46. Verponogenia: como rotina.
47. Viagens de autopesquisa: bem programadas.
48. Voluntariado tarístico: regular.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estimulação parapsíquica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
05. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
06. Holopensene desassediado: Holopensenologia; Homeostático.
07. Holopensene saturado: Holopensenologia; Neutro.
08. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
09. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
10. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
13. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Recurso parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A ESTIMULAÇÃO PARAPSÍQUICA REGULAR INSTIGA
A CONSCIN A PESQUISAR O ASSUNTO TEATICAMENTE,
TORNANDO O PARAPSIQUISMO SEGUNDA NATUREZA
NA VIDA CONSCIENCIAL IGUAL A RESPIRAR O OXIGÊNIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe na estimulação parapsíquica? Quais têm
sido os resultados evolutivos obtidos com essa prática?
K. A.
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ESTÍMULO EXTRAPAUTA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estímulo extrapauta é o agente inesperado capaz de estimular, animar ou
incitar a atividade evolutiva da consciência na realização de algo útil, provocando reação recicladora ou transformadora da eficácia produtiva e potencializando a autoproéxis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo estímulo procede do idioma Latim, stimulus, “est mulo; aguilhão;
ferrão; incentivo; incitamento; excitação; picada”. Surgiu no Século XV. O prefixo extra deriva
também do idioma Latim, extra, “na parte de fora, além de, por exceção”. O vocábulo pauta vem
do idioma Latim Medieval, pacta, de pactus, “fixado, fincado; convênio, pacto”, de pangere,
“fincar, cravar, espetar; traçar em cera, escrever, compor; prometer; convencionar; ajustar; concordar a respeito de; prometer em casamento; receber promessa de”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Estímulo centrípeto; estímulo externo. 02. Estímulo inesperado.
03. Estimulação centrípeta; estimulação extrapauta. 04. Estimulação externa. 05. Estimulação
inesperada. 06. Inspiração centrípeta; inspiração extrapauta. 07. Inspiração externa. 08. Inspiração inesperada. 09. Incentivo extrapauta; incentivo inesperado; pararrecado entrelinhado. 10.
Sugestão extrapauta; sugestão inesperada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo estímulo:
contraestimulação; contraestimulante; contraestimular; contraestimulismo; contraestímulo;
desestimulada; desestimuado; desestimulador; desestimuladora; desestimulante; desestimular;
desestímulo; estimulação; estimulada; estimulado; estimulador; estimuladora; estimulante; estimular; estimulativa; estimulativo; estimulável; estimulina; estimulismo; estimulista; estímulo-extra; estímulo-reação; estímulo-resposta; estimulosa; estimuloso; imunoestimulação; imunoestimulante; interestímulo; multiestímulo; neoestímulo; superestímulo.
Neologia. As 3 expressões compostas estímulo extrapauta, estímulo extrapauta intrafísico e estímulo extrapauta extrafísico são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Estímulo íntimo. 02. Estímulo centrífugo. 03. Estímulo interno.
04. Estimulação íntima. 05. Estimulação centrífuga. 06. Estimulação interna. 07. Inspiração íntima. 08. Inspiração centrífuga. 09. Inspiração interna. 10. Intuição pessoal.
Estrangeirismologia: a open mind; o insight heteropatrocinado; o flash; o plus; o amazing help; a peça informativa completando o puzzle intelectual; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade dos atos evolutivos prioritários.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal predisponente à conexão interdimensional; os exopensenes; a exopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autopensenização verbalizada inspirada e inspiradora; o complemento do encaixe perfeito na elaboração
pensênica em andamento.
Fatologia: o estímulo extrapauta; o estímulo mentalsomático; o estímulo cognitivo; o estímulo-extra ao trabalho; a percepção dos estímulos; os estímulos sociais; os estímulos às autossuperações evolutivas; a atenção específica pontual; a estimulação criativa; o emprego do desconfiômetro ininterruptamente; as diferenças dos estímulos; o autodiscernimento quanto às iniciativas; o elogio espontâneo e revigorador; o oxigênio puro para a conscin; a gasolina azul potencializadora; o estímulo externo antinércia; a frase pinçada do contexto original; o preenchimento da
lacuna ideativa; a natureza do estímulo para a renovação; o estímulo vitalizante evolutivo; o fato
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de existir diferença fundamental entre a iniciativa pessoal e a iniciativa alheia; as achegas de outrem; os incentivos espontâneos dos outros; a colaboração extrapauta.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o amparo extrafísico indireto por meio de conscin adventícia; a estimulação paratécnica; a paramensagem embutida inesperadamente no discurso; o pararrecado
entrelinhado em conversa informal; a parassenha camuflada; o banho energético confirmador;
o indicador de amparabilidade encorajando o seguimento dos trabalhos; o sinalizador extrafísico
do rumo evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estímulo pessoal–estímulo alheio; o sinergismo consciex
amparadora–conscin sensitiva–conscin receptora; o sinergismo paracérebro emissor–paracérebro receptor–cérebro atilado.
Principiologia: o princípio da comunicabilidade interdimensional; o princípio da máxima atenção às oportunidades evolutivas.
Tecnologia: as paratécnicas comunicacionais; as paratécnicas didáticas.
Voluntariologia: as funções do voluntariado amparadas extrafisicamente.
Laboratoriologia: a vida diuturna transformada em laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: os efeitos motivadores do estímulo extrapauta; os efeitos da autoconscientização multidimensional (AM) na receptibilidade das parainformações.
Neossinapsologia: as parassinapses pró-formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo estímulo extrapauta–desenvolvimento útil–neoestímulos extrapauta.
Enumerologia: o estímulo surpreendente; o estímulo inesperado; o estímulo espontâneo;
o estímulo externo; o estímulo centrípeto; o estímulo alheio; o estímulo indireto. A fala automática; o dito irrefletido; a observação inocente; o aparte repentino; o comentário inusitado; a advertência despercebida; a tares involuntária.
Binomiologia: o binômio estímulo-reação; o binômio inspiração via psicossoma–inspiração via mentalsoma; o binômio decisivo inspiração-omissuper; o binômio inspiração-autocognição; o binômio codificação extrafísica–decodificação intrafísica.
Interaciologia: a interação estímulo-resposta; a interação estímulo íntimo, intencional,
centrífugo–estímulo externo, provocado, centrípeto; a interação paralucidez da consciex emissora–inconsciência da conscin intermediária–lucidez da conscin receptora.
Trinomiologia: o trinômio neoideia-neovisão-neorrealidade; o trinômio recolhimento-reflexão-inspiração.
Polinomiologia: o polinômio inspiração-artigo-palestra-livro.
Antagonismologia: o antagonismo estímulo informacional / resposta cognitiva; o antagonismo inspiração evolutiva / inspiração baratrosférica.
Paradoxologia: o paradoxo da parassutileza contundente; o paradoxo da aparente espontaneidade da intervenção extrafísica minuciosamente calculada; o paradoxo da inconsciência
do locutor na intermediação do límpido esclarecimento ao interlocutor.
Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à captação das mensagens extrafísicas.
Filiologia: a neofilia; a ideofilia; a gnosiofilia; a parapsicofilia; a pesquisofilia.
Mitologia: o mito da mera coincidência.
Holotecologia: a comunicoteca; a criativoteca; a fenomenoteca; a heuristicoteca;
a cognoteca; a ideoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia;
a Priorologia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Parapercepciologia; a Heuristicologia; a Experimentologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Criativologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin antenada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens stimulator; o Homo sapiens animoplus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens determinator;
o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens inspirator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: estímulo extrapauta intrafísico = a estimulação extrapauta de origem humana; estímulo extrapauta extrafísico = a estimulação extrapauta de origem multidimensional ou
parapsíquica.
Culturologia: a multicultura potencializadora da evolução consciencial; a cultura parapsíquica.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, duas categorias de estímulos extrapautas mais comuns:
1. Estímulo extrapauta direto: a interlocução com participação do destinatário.
2. Estímulo extrapauta indireto: a interlocução de terceiros captada paralelamente pelo destinário.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estímulo extrapauta, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Ânimo extra: Autorrecexologia; Homeostático.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
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Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
Intervenção extrafísica: Interassistenciologia; Homeostático.
Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
Monitoramento consciencial: Parapercepciologia; Neutro.
Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
Paracontato: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.

EXISTE A TENDÊNCIA NATURAL DO NÚMERO DE ESTÍMULOS EXTRAPAUTAS AUMENTAR, DE MODO EXPONENCIAL, APÓS A ULTRAPASSAGEM DO GARGALO
OPERACIONAL DO EMPREENDIMENTO PROEXOLÓGICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabe identificar os estímulos extrapautas da própria vida imediatamente quando surgem? Você sabe aplicá-los com razoável eficácia, prioridade
e inteligência?
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ESTÔMAGO
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estômago é o órgão do sistema digestivo situado entre o esôfago e o duodeno, abaixo do diafragma ao lado esquerdo, possuindo formato de bolsa, onde os alimentos são
depositados, pré-digeridos e esterilizados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo estômago deriva do idioma Grego, stómakhos, “orif cio; abertura;
esôfago”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Sistema digestório. 2. Região gástrica. 3. Gastrossoma.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo estômago:
estomacal; estomagação; estomagada; estomagado; estomagante; estomagar; estomáquica; estomáquico; estomatogastria; estomatogástrica; estomatogástrico; estomatografia; estomatográfica; estomatográfico.
Antonimologia: 1. Boca. 2. Esôfago. 3. Intestinos.
Estrangeirismologia: a relevância do checkup gástrico; o bypass gástrico; o detox digestivo; o background.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Fisiologia Humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal centrado no gastrossoma; o holopensene pessoal
da interassistencialidade gastronômica; os neopensenes da gastronomia interativa; os autopensenes afeitos à Interassistenciologia da gastronomia prudente; o holopensene interassistencial do tenepessista favorecido pelas energias do umbilicochacra.
Fatologia: o estômago; o órgão responsável pela pré-digestão; a presença de neurônios
no trato gastrointestinal; o fato de no Brasil (Ano-base: 2014) o câncer de estômago ser o quarto
mais incidente na população masculina e o sexto na feminina; o fato de 5% das infecções pela
bactéria Helicobacter pylori evoluírem para neoplasias gástricas; a mastigação inadequada; o fato
de o estômago não possuir dentes e necessitar produzir mais ácidos para digerir os alimentos pouco mastigados; a obesidade minando a saúde orgânica; o índice cada vez maior de gastroplastias
redutoras; a escravidão alimentar; o condicionamento ou descondicionamento corporal; as imposições corporais imprescindíveis ao bom funcionamento da máquina somática; o umbilicossoma;
a leviandade somática; os hábitos comportamentais inapropriados à saúde; a gastrolatria praticada
pelo gastrólatra; as confraternizações com excesso de bebidas e comidas; a reaprendizagem evolutiva pela preparação da refeição equilibrada; a higiene alimentar; a segurança alimentar; o valor
da dieta alimentar bem balanceada; o esforço necessário para o autoconhecimento do próprio corpo humano; o marketing alimentar; a descoberta da diferença entre a necessidade de afeto e a fome (confort food); o fato de os cheiros estimularem a produção de enzimas no estômago; o fato
de a atividade física melhorar a digestão; o autodiscernimento na escolha do cardápio; os esforços
para a promoção da saúde gastrointestinal pela alimentação equilibrada; o emprego sadio do estômago favorecendo o cumprimento exitoso da programação existencial pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a doação de energias densas provenientes do umbilicochacra; as descompensações do umbilicochacra interferindo
na saúde física e no mentalsoma; a conexão sexochacra-umbilicochacra; a obesidade podendo ser
proveniente do bloqueio do umbilicochacra; o rapport energético em torno dos alimentos; a convivialidade através do umbilicochacra; a desassim por meio do umbilicochacra; a conexão umbili-
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cochacra-coronochacra; o autodomínio do umbilicochacra ajudando na interpretação dos parafenômenos; a exteriorização desassediadora das próprias energias conscienciais através do umbilicochacra; a prevenção das autointoxicações pela leitura energética dos alimentos; a compensação
energética da nutrição; a ectoplasmia umbilicochacral exteriorizada na tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo boca (laringochacra)-estômago (umbilicochacra); o sinergismo assistencial energias do umbilicochacra–tenepes.
Principiologia: o princípio da autocrítica permanente nas escolhas alimentares; o princípio do valor evolutivo de cada vida intrafísica; o princípio da função plena vivificar o órgão;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a necessidade do cultivo do princípio de viver evolutivamente; o princípio da descrença (PD) aplicado à qualquer dieta.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) aplicado à Fisiologia Humana; os
códigos de comportamento à mesa (etiquetas alimentares); o CPC incluindo cláusula sobre autodiscernimento alimentar; o código grupal de Cosmoética (CGC) da família comprometida com
a reeducação alimentar do filho obeso.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas abrangendo as consequências nefastas dos maus exemplos de autodescuido alimentar pela conscin líder; a teoria da adicção
alimentar; a teoria do desgaste somático.
Tecnologia: a técnica energética pessoal com doação de energias pelo umbilicochacra;
a prescrição da técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica da frugalidade alimentar; a técnica
da pesagem dos alimentos; a técnica do inquérito alimentar; a técnica do detalhismo na seletividade nutricional.
Voluntariologia: o dever de informar e exemplificar o valor da vida humana do voluntário praticante da tares; os voluntários dos programas coletivos de apoio a comedores compulsivos, auxiliando na superação da patologia; o voluntário consciente da importância da saúde holossomática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia; a doação tarística
do próprio laboratório consciencial (labcon); o laboratório da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gastroenterologistas; o Colégio Invisível dos Anatomistas; o Colégio Invisível dos Fisiologistas; o Colégio Invisível dos Nutricionistas; o Colégio
Invisível dos Nutrólogos.
Efeitologia: o efeito da boa digestão dos alimentos; os efeitos perniciosos do monopólio
do subcérebro abdominal no uso do estômago; os efeitos fisiológicos da atuação dos componentes dos sucos gástricos; o efeito do “n no estôm go”; o efeito do empanturramento pós-prandial; os efeitos dos abusos físicos de hoje no neossoma da próxima existência intrafísica; o efeito
estagnador do umbilicochacra bloqueado; o efeito de ampliar a rede social através do gastrossoma; os efeitos estagnadores do regionalismo umbilicocêntrico.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do equilíbrio energético umbilicochacral;
as neossinapses resultantes da mudança de preferências alimentares e estilo de vida; a reconfiguração de sinapses após neo-hábito alimentar saudável; as neossinapses oriundas da reeducação
alimentar.
Ciclologia: o ciclo saber alimentar-se–servir de exemplo; o ciclo da cadeia alimentar;
o ciclo registros alimentares–autoconsciência alimentar–novos hábitos–mudança somática–
–atualização do ego; o ciclo recaída–culpa–vergonha–desânimo–reposicionamento–reinício da
reeducação alimentar; o ciclo da compensação energética pelo desbloqueio do umbilicochacra.
Enumerologia: a fome fisiológica; a fome psicológica; a fome de afeto; a fome oculta;
a fome imaginária; a fome de doces; a fome nutricional ou celular. A adefagia; a abarcia; a acoria;
a aplestia; a licorexia; a orexia; a anorexia. A dieta light; a dieta diet; a dieta frutariana; a dieta
vegetariana; a dieta dos pontos; a dieta da proteína; a dieta equilibrada. As proteínas; os carboidratos; as vitaminas; as gorduras; os açúcares; os minerais; os óleos.
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Binomiologia: o binômio olho gordo–estômago de avestruz; o binômio nó na garganta–
–soco na boca do estômago; o binômio alimentação-assimilação; o binômio afeto-alimento; o binômio fome de boca–fome de estômago; o binômio atividade física–adesão ao regime alimentar.
Interaciologia: a interação consciência-soma; a interação compulsão alimentar–obesidade; a interação gastrossoma-psicossoma; a interação gastrossoma-mentalsoma.
Crescendologia: o crescendo mastigar-degustar-assimilar; o crescendo excessos gustativos de hoje–prejuízos somáticos de amanhã.
Trinomiologia: o trinômio necessidades somáticas–necessidades emocionais–necessidades mentaissomáticas; o trinômio desleixos dietéticos–noites mal dormidas–descompensações
bioenergéticas; o trinômio alimento-abrigo-afeto; o trinômio carência afetivo-sexual–adicção
alimentar–domínio do gastrossoma; o trinômio patológico preguiça-acídia-acrasia na realização
de alimentação sadia; o trinômio patológico estresse–sedentarismo–maus hábitos alimentares repercutindo na inatividade intelectual; o trinômio salutar comida nutritiva–sono repousante–exercícios físicos regulares.
Polinomiologia: o polinômio ar puro–água limpa–alimento nutritivo–energias benévolas; o polinômio laringochacra-cardiochacra-umbilicochacra-sexochacra; o polinômio refém do
cardiochacra–refém do laringochacra–refém do umbilicochacra–refém do sexochacra; o polinômio alimentação equilibrada–exercício físico–sexualidade sadia–exames periódicos–atenção ao
sono; o polinômio atilamento irrenunciável–benefício incomparável–valor inestimável–resultado
perdurável na alimentação saudável; o polinômio introjeção de hábito alimentar mesológico–assimilação cultural–baixa reflexão–repetição de hábitos anacrônicos alimentares; o polinômio soma-alimentação-respiração-transpiração; o polinômio reflexão–decisão–mudança de hábito gastronômico–neossinapse gastronômica; o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–
–follow up na técnica gastronômica de ponta.
Antagonismologia: o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia Humana; o antagonismo vigor físico / falência parcial dos órgãos; o antagonismo extremo patológico leviandade
somática / hipocondria automedicamentosa; o antagonismo atitudes antiproéxis / atitudes pró-compléxis; o antagonismo apetite físico (Gastrossomatologia) / apetite cognitivo (Mentalsomatologia); o antagonismo racionalidade do coronochacra / irracionalidade do umbilicochacra; o antagonismo comida meio / comida fim; o antagonismo comer para viver / viver para comer; o antagonismo saúde alimentar / doença pelo alimento; o antagonismo alimento animal / alimento
frutariano.
Paradoxologia: o paradoxo pequenos descuidos–grandes problema; o paradoxo da
conscin interassistencial inassistindo a si mesma.
Politicologia: a acracia nutricional; a Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN); as políticas de saúde pública antiobesidade; as políticas mundiais de contenção da pandemia da obesidade.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana e Pré-humana; a lei do menor esforço; a vivência da lei da interassistencialidade pela gastronomia saudável aplicada em reuniões familiares; a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei N. 11.346, de 15 de setembro de 2006).
Filiologia: a dietofilia; a somatofilia; a biofilia; a equilibriofilia; a autorreeducaciofilia;
a proexofilia; a neofilia.
Fobiologia: a anginofobia; a fagofobia; a emetofobia; a autocriticofobia; a eisoptrofobia;
a fatofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome do auto-cervejeiro; a síndrome de Zollinger-Ellison (ZES)
ou hipergastrinemia; a síndrome de Dumping; a síndrome metabólica; a síndrome do ansiosismo;
a síndrome Prader-Willi (apetite excessivo); a síndrome da hiperfagia noturna.
Maniologia: a mania de comer (hiperfagia); a mania de comer cabelo (tricofagia); a mania de comer alimentos crus (crudivorismo); a mania das dietas alimentares; a mania de postergar
o início da dieta para a próxima segunda-feira.
Mitologia: o mito romano de o estômago ser responsável pela regulação dos humores
corporais; o mito da dieta definitiva; o mito das dietas milagrosas.
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Holotecologia: a somatoteca; a dietoteca; a gastroteca; a vigorexioteca; a bulimioteca; a
antissomatoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrafisicologia; a Anatomia Humana; a Gastrossomatologia; a Nutrologia; a Fisiologia Humana; a Paraprofilaxiologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Autodiscernimentologia; a Holossomatologia; a Gastroenterologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin glutona; a conscin faminta; a consréu; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica.
Masculinologia: o gastroenterologista; o gastrólogo; o gastrólatra; o amparador intrafísico; o educador físico; o autodecisor; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o reeducador; o exemplarista; o reciclante existencial;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente.
Femininologia: a gastroenterologista; a gastróloga; a gastrólatra; a amparadora intrafísica; a educadora física; a autodecisora; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a reeducadora; a exemplarista; a reciclante existencial;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente.
Hominologia: o Homo sapiens nutriens; o Homo sapiens gastronomicus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens
anxius; o Homo sapiens autorreeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: estômago feminino = o característico do gastrossoma ginossomático,
com tamanho menor; estômago masculino = o característico do gastrossoma androssomático, com
tamanho maior.
Culturologia: os idiotismos culturais gastronômicos; a cultura gastronômica de cortar
os alimentos em pedaços pequenos facilitando a digestão; a cultura da Reeducaciologia Nutricional; a cultura da segurança alimentar; a cultura do consumo dos produtos alimentares orgânicos; a cultura do contexto familiar enquanto reforçador da adicção alimentar; a falta de cultura
na alimentação; o posicionamento pessoal frente à convivência inevitável com os alimentos interculturais.
Antissomatologia. O estômago é o órgão auxiliar na digestão e, portanto, da manutenção da vida da conscin na dimensão intrafísica. No entanto, o antidiscernimento e a despriorização evolutiva são capazes de transformar o estômago em meio para manifestações antissomáticas,
promovendo em alguns casos a dessoma prematura da conscin.
Subcerebrologia. No âmbito da Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, 12 posturas, hábitos ou práticas antissomáticas evitáveis relacionadas ao estômago, denotando a supremacia do
subcérebro abdominal, enumerados na ordem alfabética:
01. Alimentação com horário desregrado.
02. Alimentação infantil do adulto.
03. Bebidas gasosas em excesso.
04. Campeonato de comedores de cachorro-quente.
05. Combinações esdrúxulas de alimentos.
06. Junk food (alimentos plastificados e sem valor nutricional).
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07.
08.
09.
10.
11.
12.

Modismos alimentares.
Piercings no umbigo.
Pular refeições.
Refeição somente à noite.
Rodízios e orgias alimentares.
Única refeição durante o dia.

Coloquialismo. Considerando a Comunicologia, eis, enumeradas em ordem alfabética,
20 expressões ou ditos populares atinentes ao estômago:
01. Boca do estômago. Parte superior do estômago.
02. Bolo no estômago. Enjoo e náusea sentida na região do estômago.
03. Borboletas no estômago. Expressão usada para momentos de tensão.
04. Buraco no estômago. Estar com muita fome.
05. Dor de estômago. Desconforto estomacal.
06. Embrulhar o estômago. Acontecimento desencadeante de nojo ou rejeição total.
07. Enganar o estômago. Ingestão de alimento insuficiente para saciar a fome.
08. Estômago alto. Dilatação do estômago.
09. Estômago de avestruz. Gastrossoma de pessoa comedora de qualquer alimento.
10. Estômago de passarinho. Gastrossoma de pessoa comedida ao se alimentar.
11. Estômago nas costas. Sensação de vazio estomacal sem receber alimento.
12. Estômago pesado. Decorrente de processo digestivo devido à hiperfagia.
13. Estômago roncando. Ruídos emitidos pelo estômago.
14. Estômago vazio. Expressão usada para expressar fome.
15. Forrar o estômago. Ingestão demasiada de alimentos.
16. Preso pelo estômago. Prisioneiros da gastronomia.
17. Queimação no estômago. Azia estomacal.
18. Subir o estômago à boca. Efeito do susto ou nervosismo.
19. Ter estômago para enfrentar situações. Ser forte, suportar adversidades.
20. Ter o estômago frio. Ser indiscreto, ser incapaz de guardar segredo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estômago, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adicção alimentar: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Apetite insaciável: Intraconscienciologia; Neutro.
04. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
05. Autodiscernimento alimentar: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Boca: Somatologia; Neutro.
07. Checkup somático: Profilaxiologia; Homeostático.
08. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Efeito sanfona: Equilibriologia; Nosográfico.
10. Leviandade somática: Antiproexologia; Nosográfico.
11. Mimo gastronômico: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Perda de peso corporal: Somatologia; Neutro.
13. Previsão da autossobrevida: Autoproexogramologia; Neutro.
14. Resiliência somática: Somatologia; Homeostático.
15. Soma: Somatologia; Neutro.
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A UTILIZAÇÃO COSMOÉTICA DO UMBILICOCHACRA
E DO ESTÔMAGO COM AUTODISCERNIMENTO ALIMENTAR
DEMONSTRA O NÍVEL DA QUALIFICAÇÃO ENERGÉTICA
INTERASSISTENCIAL CONQUISTADO PELA CONSCIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o estômago enquanto instrumento
evolutivo? Sabe empregá-lo de modo produtivo?
Filmografia Específica:
1. A Comilança. Título Original: La Grande Bouffe. País: França; & Itália. Data: 1973. Duração: 125 min.
Gênero: Comédia dramática. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Francês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Marco Ferreri. Elenco: Marcello Mastroianni; Michel Piccoli; Philippe Noiret; Ugo
Tognazzi; Andréa Ferréol; Solange Blondeau; Florence Giorgetti; Michèle Alexandre; Monique Chaumette; Henri Piccoli;
Louis Navarre; Bernard Menez; Cordelia Piccoli; & Maurice Dorléac. Produção: Vincent Malle. Desenho de Produção
& Direção de Arte: Michel Broin. Roteiro: Rafael Azcone; & Marco Ferreri. Fotografia: Mario Vulpiani. Música:
Philippe Sarde. Montagem & Edição: Claudine Merlin; & Gina Pignier. Figurino: Gitt Magrini. Companhia: Films 66;
Mara Films; & Capitolina Produzioni Cinematografiche. Distribuidora: ABKCO Films Inc. Outros dados: Vencedor do
Prêmio da Crítica Internacional no Festival de Cinema da Cannes. Sinopse: Quatro homens de meia-idade e bem sucedidos decidem se refugiar em mansão para cumprir a missão de comer até morrer.
2. Estômago. Título Original: Estômago. País: Brasil. Data: 2007. Duração: 112 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Português. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Italiano (em DVD). Direção: Marcos Jorge. Elenco: João Miguel; Fabiula Nascimento; Babu Santana; Carlo Briani; Zeca Cenovica; Paulo Miklos; Jean
Pierre Noher; & Andrea Fumagalli. Produção: Claudia da Natividade; Fabrizio Donvito; & Gabriele Muccino. Diretor
de Produção: Max Leean. Direção de Arte: Jussara Perusslo. Roteiro: Fabrizio Donvito; & Marcos Jorge. Fotografia:
Toca Seabra. Música: Giovanni Venosta. Montagem: Luca Alverdi. Figurino: Marisol Grossi. Edição: Luca Alverdi.
Companhia: Zencrane Filmes; & Indiana Production Company. Distribuidora: Downtown Filmes. Outros dados:
Vencedor do Prêmio Cinema Brasil de 2008 categoria de Melhor Filme e Internacional Film Festival Rotterdam, Holanda
(2008). Sinopse: Estômago é a história da ascensão e queda de Raimundo Nonato, o cozinheiro com dotes muito especiais. Trata de dois temas universais: a comida e o poder. Mais especificamente, a comida como meio de adquirir poder.
Pode ser definido como “uma f bula nada infantil sobre poder, sexo e culin ria”.
3. Super Size me – A Dieta do Palhaço. Título Original: Super Size me. País: EUA. Data: 2004. Duração:
98 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (DVD).
Direção: Morgan Spurlock. Elenco: Morgan Spurlock; Alexandra Jamieson; & Daryl Isaacs. Produção / Desenho de
Produção & Roteiro: Morgan Spurlock. Direção de Arte: Joe the Artist. Fotografia: Scott Ambrozy. Música: Steve
Horowitz e Michael Parrish. Montagem: Stela Geogieva; & Julie “ ob” Lombardi. Efeitos Especiais: PIXAN.com.
Companhia: Kathbur Pictures. Sinopse: O diretor Morgan Spurlock decide ser a cobaia da experiência de se alimentar
apenas em restaurantes da rede McDonald's, realizando neles três refeições ao dia por 1 mês. Durante a realização da
experiência o diretor fala sobre a cultura do fast food nos Estados Unidos, além de mostrar em si mesmo os efeitos físicos
e mentais provocados por esses tipos de alimentos.
Bibliografia Específica:
1. Davis, William; Barriga de Trigo: Livre-se do Trigo, livre-se dos Quilos a mais e descubra seu Caminho
de Volta para a Saúde (Wheat Belly: The Weat, lose the Weight, an find your Path Back to Health); revisoras Margaret
Presser; & Ornella Miguellonne Martins; trad. Waldéa Barcellos; 352 p.; 3 partes; 13 caps.; 4 citações; 1 E-mail; 8 enus.;
6 gráfs.; 1 website; 295 notas; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2014; páginas 3 a 319.
2. Feldman, Mark; Friedman, Lawrence S.; & Brandt, Lawrence J.; Tratado Gastrointestinal e Doenças do
Fígado (Fordtr n’s G strointestin l nd Liver Dise se: P thophysiology; Di gnosis & M n gement); revisor José Galvão Alves; trad. Alcir Costa Feranandes Filho; et al., 2.592 p.; 127 caps.; 1.146 ilus.; 639 tabs.; 22.659 refs.; 28 x 21 cm;
br.; 9ª Ed.; Editora Elsevier; São Paulo, SP; 2014; páginas 99 a 120 e 122.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
52 a 55, 76 e 77.
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 153 a 159,
300 e 344.

Enciclopédia da Conscienciologia

10266

Webgrafia Específica:
1. Cordell, Barbara; & McCarthy, Justin; A Case Study of Gut Fermentation Syndrome (Auto-Brewery)
with Saccharomyces Cerevisiae as the Causative Organism; Artigo; International Journal of Clinical Medicine; N. 4; 2013;
1 E-mail; 2 enus; 16 refs.; páginas 309 a 312; disponível em:<http://dx.doi.org/10.4236/ijcm.2013.47054>; acesso em:
20.10.14; 19h20; ISSN 2158-2882.
2. Valverde, Osmairo; Drama: Mulher com Estômago Paralizado não poderá Comer nunca mais em sua
Vida; Reportagem; Jornal Ciência; 06.12.13; 16h20; Seção: Saúde; 2 fotos; disponível em: <http://www.jornalciencia.com/saude/corpo/3278-drama-mulher-com-estomago-paralisado-nao-podera-comer-nunca-mais-em-sua-vida>; acesso em
20.10.14
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ESTRANGEIRISMO
(ESTRANGEIRISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estrangeirismo é o vocábulo ou expressão de idioma estrangeiro utilizado em outra língua, seja no texto – com ortografia original – ou discurso – com adaptação fonética mínima –, a fim de enriquecer a manifestação comunicativa e favorecer a tares.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra estrangeiro provém do idioma Latim, extraneus, “o de fora”,
através do idioma Francês, étranger, “estrangeiro”. Apareceu no Século XIV. O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princ pio artístico, filosófico, político ou
religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade caracter stica de; quadro mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 01. Unidade léxica estrangeira. 02. Elemento estrangeiro. 03. Formação vocabular estrangeira. 04. Peregrinismo. 05. Xenismo. 06. Exotismo. 07. Item léxico alienígena; vocábulo alienígena. 08. Expressão não vernacular. 09. Achega poliglótica. 10. Inserção
multilíngue.
Cognatologia. Eis, em ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo estrangeiro: estrangeira; estrangeirada; estrangeirado; estrangeiramento; estrangeirante; estrangeirar;
estrangeirice; estrangeirinha; estrangeirismo; Estrangeirismologia; estrangeirista; estrangeirístico; estrangeirite; estranja.
Neologia. As duas expressões compostas estrangeirismo empobrecedor e estrangeirismo
enriquecedor são neologismos técnicos da Estrangeirismologia.
Antonimologia: 01. Termo vernáculo. 02. Idiomatismo vernacular. 03. Expressão castiça. 04. Chauvinismo linguístico. 05. Barbarismo. 06. Erro na linguagem. 07. Confor reprovável. 08. Afetação multilíngue. 09. Neologismo. 10. Arcaísmo.
Estrangeirismologia: o ksenikòn ónoma; o verbum peregrinum; o code-switching em
fenômenos de bilinguismo; o jeu de mots entre o vernáculo e o xenismo; o pun inteligente; os insights de peregrinismos; o mental lexicon; o boundless thinking.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto ao emprego do polineuroléxico pessoal.
Citaciologia. Eis citação oportuna do linguista brasileiro Joaquim Mattoso Câmara Jr.
(1904–1970): – Pode-se dizer, em essência, que o purismo consiste em imaginar a língua como
uma espécie de água cristalina e pura, que não deve ser contaminada. Perde-se a noção de que
ela é o meio de comunicação social por excelência, ou, para mantermos o símile, a água de uma
turbina em incessante atividade e mais ou menos turva pela própria necessidade de sua função.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade ampla; o holopensene pessoal da tares; o holopensene do idioma; o holopensene da palavra estrangeira; o holopensene pessoal do poliglotismo; o preenchimento de lacunas lexicopensênicas; a nebulosidade pensênica cristalizada em vocábulo preciso; a lexicopensenização poliglótica; a orismopensenização multilíngue; a grafopensenização de estrangeirismos em itálico.
Fatologia: o estrangeirismo; a inevitabilidade da interpenetração das línguas; o léxico
sendo o componente do idioma mais vulnerável às influências externas; a pregnância do exotismo; o acréscimo de nuança inexistente na língua materna; a incorporação mais natural de estrangeirismos a partir das línguas-irmãs; a adoção de xenismos provenientes da civilização de maior
prestígio; a dicionarização de peregrinismos; a vivência do estrangeirismo lastreando o emprego
do termo; as formas aportuguesadas coexistindo com estrangeirismos; o Alfabeto Fonético Inter-
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nacional auxiliando na pronúncia do elemento estrangeiro; a adaptação ao sistema fonológico da
língua receptora; a dificuldade de naturalização da pronúncia do estrangeirismo quando se domina a língua doadora; as áreas específicas do conhecimento como fonte de xenismos; os registros
linguísticos; a estratificação social da linguagem; a afetação estilística; a língua em moto contínuo; a sensação de naturalidade; a língua como propriedade da comunidade linguística dos falantes; a conveniência dos falantes determinando a adoção ou rejeição dos empréstimos linguísticos;
a influência dos fatores extralinguísticos; a flexão de gênero e número; o estrangeirismo usado
desnecessariamente causando confusão; a logomaquia; a tradução do item lexical alienígena;
a abordagem ao mesmo vocábulo em 4 idiomas diferentes ampliando a cosmovisão quanto ao assunto em pauta; a designação de realidades não contempladas no repertório da língua receptora;
o preenchimento das lacunas denominativas; o exotismo oportuno esclarecendo o pensamento dos
leitores e interlocutores; a mudança semântica do estrangeirismo universal na transição interlínguas; a adaptação semântica na língua de acolhimento; as acepções por extensão; o reconhecimento de peregrinismos em outros idiomas; a Estrangeirismologia explicitando as diferentes categorias de influências internacionais; a História Mundial contada por estrangeirismos; a Seção Estrangeirismologia do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; a complementação do campo
semântico do definiendum.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica; o estudo da Historiografologia do xenismo desencadeando evocações da civilização de origem; o estudo da Estrangeirismologia estimulando a ocorrência de flashes holomnemônicos; a afinidade pessoal com estrangeirismos denotando retrofôrma holopensênica; a criação de rapport com leitores estrangeiros; o diálogo transmental em outros idiomas com os amparadores; a empatia comunicativa com consciexes apegadas à pensenização terra a terra.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da cognação interlínguas; o sinergismo entre os idiomas
da mesma família linguística; o sinergismo língua falada–língua escrita; o sinergismo dicionário
temático–dicionário de língua; o sinergismo Linguística Histórica–Linguística Comparada; o sinergismo competência comunicativa–empatia comunicativa; o sinergismo erudição-autoparapsiquismo-interassistencialidade.
Principiologia: o princípio da descrença orientando a análise crítica do peregrinismo;
o princípio da explicitação comunicativa; o princípio da constante renovação e ampliação das
línguas vivas; o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma; o princípio da economia linguística.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo as bases da estilística pessoal.
Teoriologia: a teática da comunicabilidade pessoal amplificada.
Tecnologia: a técnica da sutileza comunicativa; a técnica do detalhismo exaustivo; as
técnicas de ampliação do dicionário cerebral analógico poliglótico pessoal; as técnicas de redação; as técnicas de expressão oral; a técnica da magnitude da cosmovisão ideativa; a técnica do
cosmograma como fonte infindável de estrangeirismos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da retrocognição.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Poliglotas; o Colégio Invisível dos Tradutores;
o Colégio Invisível dos Intérpretes; o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível dos
Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Filólogos; o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia.
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Efeitologia: os efeitos estilísticos do estrangeirismo; o efeito prático dos peregrinismos
na tarefa do esclarecimento.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da Autopolineurolexicologia vivida.
Ciclologia: a Etimologia do estrangeirismo revelando o ciclo multiexistencial do vocábulo; o ciclo de vida das palavras.
Enumerologia: o estrangeirismo aparente; o estrangeirismo real; o estrangeirismo naturalizado; o estrangeirismo abandonado; o estrangeirismo reflexo; o estrangeirismo arcaico; o estrangeirismo inédito.
Binomiologia: o binômio trocas comerciais–permuta de vocábulos; o binômio empréstimos íntimos–empréstimos culturais; o binômio adequabilidade-aceitabilidade; o binômio empréstimo vocabular–empréstimo semântico; o binômio semântica original–morfologia original;
o binômio significação emprestada–forma adaptada; o binômio eixo sintagmático–eixo paradigmático multilíngues; o binômio provérbio-citação; o binômio sigla-acrônimo.
Interaciologia: a interação língua doadora–língua receptora; a interação interlíngua–
–interferência linguística; a interação estrangeirismo-sotaque; a interação integração fonológica–integração morfológica; a interação ortografia–ortoépia; a interação registro literário–tradução escrita–decalque; a interação vocabulário ativo–vocabulário passivo.
Crescendologia: o crescendo purismo-realismo-vanguardismo; o crescendo estrangeirismo–aportuguesamento–empréstimo–inserção no acervo lexical; o crescendo instabilidade do
empréstimo–dicionarização; o crescendo refinamento formal–apuro estilístico; o crescendo fonética do estrangeirismo–fonética do empréstimo; o crescendo geral vocábulos-expressões-frases-parágrafos-texto; o crescendo específico vocábulo preciso–frase enxuta–texto conciso.
Trinomiologia: o trinômio estrangeirismo morfológico–estrangeirismo semântico–estrangeirismo sintático; o trinômio adstrato-substrato-superestrato; o trinômio língua doadora–
–língua intermediária–língua receptora; o trinômio grafia original–pronúncia original–flexão
original; o trinômio xenofonia–abertismo consciencial–universalismo linguístico; o trinômio (aliteração) bom senso–bom gosto–bom-tom nas escolhas lexicais; o trinômio palavra certa–contexto adequado–esclarecimento eficaz; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio autodidático Conformática-Poliglotismo-Multidisciplinaridade.
Polinomiologia: o polinômio zoônimo-topônimo-gentílico-antropônimo.
Antagonismologia: o antagonismo exotismo / falso exotismo; o antagonismo estrangeirismo sintético / vernáculo analítico; o antagonismo desprezo dos recursos vocabulares / estrangeirismo indispensável; o antagonismo vaidade intelectual / intenção qualificada; o antagonismo
civilização exportadora de cultura / civilização absorvedora de cultura; o antagonismo efemeridade do modismo / vincamento do acervo lexical; o antagonismo tesauro vanguardista / tesauro
purista.
Politicologia: a lucidocracia; a argumentocracia; a cognocracia; a democracia; a assistenciocracia; a poliglotocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei natural da comunicação; as leis antiestrangeirismos.
Filiologia: a xenofilia; a neofilia; a idiomatofilia; a verbofilia; a grafofilia; a bibliofilia;
a leiturofilia; a cogniciofilia; a estilofilia; a lexicofilia; a latinofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome do babelismo.
Maniologia: a onomatomania; a xenomania; a americanomania; a anglomania; a galomania; a teutomania; a grecomania.
Holotecologia: a comunicoteca; a biblioteca; a gramaticoteca; a idiomatoteca; a didaticoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Estrangeirismologia; a Linguisticologia; a Sociolinguisticologia;
a Lexicologia; a Tradutologia; a Poliglotismologia; a Autopolineurolexicologia; a Filologia; a Etimologia; a Conformática; a Estilística; a Argumentologia; a Redaciologia; a Arcaismologia; a Neologia; a Onomasiologia; a Semasiologia; a Verbetologia; a Enciclopediologia; a Conscienciometrologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os estudiosos teáticos do universo linguístico.
Masculinologia: o usuário do idioma; o comunicador; o escritor; o leitor; o interlocutor;
o articulista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o lexicógrafo; o lexicólogo; o autor da Conscienciologia.
Femininologia: a usuária do idioma; a comunicadora; a escritora; a leitora; a interlocutora; a articulista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a lexicógrafa; a lexicóloga; a autora da Conscienciologia.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens orator; o Homo sapiens
polyglotticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens neologus; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens lexicographus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estrangeirismo empobrecedor = a estrangeirice da moda acarretando desperdício de recursos expressivos da língua materna; estrangeirismo enriquecedor = a achega poliglótica preenchendo lacuna do vernáculo.
Culturologia: as pátrias de influência cultural; a invasão cultural; o intercâmbio cultural; a Multiculturologia; o estrangeirismo ampliando a cultura do leitor e do interlocutor; a Interculturologia poliglótica; a cultura da Comunicologia Tarística do Autorado.
Criteriologia. Segundo a Gramaticologia, há 3 critérios para a naturalização e consequente incorporação do peregrinismo ao acervo lexical do idioma receptor, retirando-lhe o caráter
de estrangeirismo, dispostos em crescendo funcional:
1. Uso: o emprego frequente, consagrando o termo.
2. Derivação: a formação de compostos ou derivados morfossintáticos.
3. Dicionarização: a repertoriação em dicionário de língua.
Problematicologia. Porém, conforme a Lexicologia, as arbitrariedades manifestas pelos
dicionários quanto à seleção de tal acervo, assim como à natureza aberta das línguas vivas, dificultam a generalização dos critérios.
Consensologia. Consequentemente, perante a Lexicografia, o ideal é analisar cada lexema per se e buscar consenso entre os especialistas em relação à natureza do vocábulo em questão.
Taxologia. Conforme a Estrangeirismologia, eis, em ordem alfabética, 12 categorias de
estrangeirismos em uso no Português Brasileiro (Ano-base: 2012), com os respectivos exemplos:
01. Anglicismo (inglesismo; americanismo): o american way of life; o big stick; o bullying; o common law; o five o’ lo k te ; o ghost-writer; o globe-trotter; o puzzle; o home, sweet
home; o rubber-neck; o selfmade man; os hooligans.
02. Arabismo: o hadith; o halawi; o homus; o jihad; o tahine.
03. Chinesismo: o chop-suey; o feng shui; o I Ching; o taiji; o yin-yang.
04. Espanholismo (castelhanismo, hispanismo): a rotonda; o bife de chorizo; o desubicado; o hasta la vista; o sí o sí; as otras cositas más; o pero no mucho.
05. Galicismo (francesismo): a consecução da proéxis au grand complet; a folie à plusieurs do fanatismo religioso; a joie de vivre; a noblesse oblige; a ouverture d’esprit; o aplomb da
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autoimperturbabilidade; o desempenho hors-concours do intermissivista megacompletista; o détour do autodesviacionismo; o indivíduo gauche; o parti pris; o physique du rôle; o tour de force.
06. Germanismo (alemanismo): a Gestapo; a Schadenfreude; a Weltanschauung; o dasein; o Götterdämmerung; o poltergeist; o Zeitgeist.
07. Hebraísmo: a bat mitzvah; o azcarah; o bar mitzvah; o habadin; o kashrut; o kibutz; o kosher; o shalom; o shevat; o yom kippur.
08. Helenismo (grecismo): a physis; o ápeiron; o éthos; o noûs; o páthos.
09. Italianismo: a Cosa Nostra; a expressão idiomática si non è vero è ben trovato;
o anexim traduttore, traditore; o capo di tutti i capi; o dolce far niente; os jornalistas paparazzi;
o ma non troppo.
10. Japonesismo (japonismo): o gaijin; o katakana; o tsunami; o yaki-mono; o yashiro.
11. Latinismo (romanismo): a mea maxima culpa da recomposição grupocármica;
o Homo sapiens serenissimus qual modelo nec plus ultra; o princípio da batopensenidade paradidática “gutt
v t l pidem”; o trocadilho da amizade raríssima avis rara, avis cara; o corpus
da Conscienciologia sendo a causa mortis definitiva do paradigma eletronótico; a interassistencialidade cosmoética autodiscernida na condição de cogito ergo sum conscienciológico; o princípio
da Autocoerenciologia “res non verb ”.
12. Russismo: a babuchka; a datcha; a interação apparat-apparatchik; o gulag; o kalachnicov; o komsomol; o sputnik.
Polissemia. De acordo com a Semântica, os ismos da enumeração vertical mencionados
podem designar duas realidades distintas, apresentadas na ordem alfabética:
1. Estrangeirismos naturalizados: os empréstimos já lusificados.
2. Estrangeirismos reais: os estrangeirismos ainda não lusitanizados. Os vocábulos
e expressões italicizados supracitados nas enumerações horizontais pertencem a essa categoria.
Morfologia. Quanto à Etimologia, existem os estrangeirismos híbridos, envolvendo radicais, afixos ou empréstimos procedentes de línguas diferentes. Exemplos: o paramicrochip (Grego e Inglês); o coquetel molotov (Inglês e Russo); o megamaya (Grego e Sânscrito).
Influência. Como esclarece a Linguisticologia, a maioria dos estrangeirismos em Português Brasileiro provém do Inglês (Ano-base: 2012), idioma desempenhando inclusive o papel de
língua intermediária para os estrangeirismos reflexos, explicitando a influência cultural, frequentemente controvertível, de tal idioma.
Bilinguismo. Ademais, na análise da Curiosologia, existem estrangeirismos com o mesmo significado oriundos tanto do Inglês quanto do Francês, verdadeiros sinônimos bilíngues, restando ao falante o embarras du choix. Exemplo: savoir-faire / know-how; soi-disant / so-called;
mode d’emploi / how-to. O resultado da escolha aponta a preferência cultural pessoal.
Lusofonia. Pela Interculturologia, o idioma Português também exporta termos, entre os
quais figuram como estrangeirismos em diversas línguas os seguintes exemplos, classificados
conforme os 2 principais países de origem listados na ordem alfabética:
1. Brasileirismo: a bossa nova; a caipirinha; a favela; a feijoada; a picanha; a saudade; o açaí; o guaraná; o rodízio; o samba.
2. Lusitanismo (lusismo; portuguesismo): o auto-de-fé; o fado.
Terminologia. Sob a ótica da Orismologia, a Terminologia da Conscienciologia, cunhada originalmente em Português Brasileiro, tende a ser utilizada como estrangeirismo e, em seguida, incorporada ao léxico de países não lusófonos, elevando o nível mentalsomático, cosmoético
e interassistencial do patrimônio lusofônico mundial.
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Taristicologia. Atinente à Neologia, a tarefa do esclarecimento urbi et orbi conduz à criação de neologismos estrangeirísticos, contribuindo para o léxico tanto da língua receptora quanto
da língua doadora. Exemplo: brainwashington.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estrangeirismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
02. Conformática: Comunicologia; Neutro.
03. Conscienciologês: Orismologia; Neutro.
04. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
05. Etimologia: Linguisticologia; Neutro.
06. Expressão pseudoterminológica: Neologismologia; Neutro.
07. Fórmula formal: Conformática; Neutro.
08. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
09. Língua materna: Comunicologia; Neutro.
10. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
11. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
12. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro.
14. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
15. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

OS ESTRANGEIRISMOS UTILIZADOS PELA CONSCIN,
HOMEM OU MULHER, DEMONSTRAM O BACKGROUND
CULTURAL E O UNIVERSO INTELECTUAL PELO QUAL
TRANSITA COM MAIOR OU MENOR DESENVOLTURA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega estrangeirismos na própria expressão
consciencial? Qual a procedência idiomática dos autolexicopensenes multilíngues?
Bibliografia Específica:
1. Alves, Ieda Maria; Neologismo: Criação Lexical; 94 p.; 12 enus.; glos. 23 termos; 10 refs.; 18 x 12 cm; br.;
2a Ed.; 2a imp.; br.; Ática; São Paulo, SP; 2002; páginas 72 a 85.
2. Borba, Francisco da Silva; Pequeno Vocabulário de Lingüística Moderna; Dicionário; pref. Isaac Nicolau
Salum; XXVI + 132 p.; 5 enus.; 4 esquemas; 8 fórmulas; glos. 1.200 termos; 81 refs.; 21 x 13,5 cm; enc.; 2 a Ed. rev.
e aum.; Companhia Editora Nacional; São Paulo, SP; 1976; página 35.
3. Camara Jr., Joaquim Mattoso; Dicionário de Lingüística e Gramática; apres. Hamilton Elia; posf. Francisco Gomes de Mattos; 262 p.; glos. 2.000 termos; 308 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; 16ª Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 1992; páginas 104, 105 e 111.
4. Costa, Sergio Corrêa da; Palavras sem Fronteiras; pref. Maurice Druon; 866 p.; 19 caps.; 37 citações; 44
enus.; glos. 3.000 termos; 1 microbiografia; 36 painéis; 17 tabs.; ono.; 22,5 x 16 x 4,5 cm; br.; Record; Rio de Janeiro, RJ;
S. D.; páginas 159 a 807.
5. Giacomozzi, Gilio; et al.; Dicionário de Gramática; 400 p.; 44 abrevs.; 19 enus.; 622 fichários; glos. 2.776
termos; 99 ilus.; 6 símbolos; 25 tabs.; 8 anexos; alf.; 27 x 19 cm; br.; FTD; São Paulo, SP; 2004; páginas 117 e 118.
6. Góis, Carlos; Dicionário de Galicismos; 196 p.; 30 refs.; glos. 1.452 termos; 18 x 13,5 cm; br.; 3ª Ed.; Edição do Autor; S. L.; 1940; páginas 9 a 11.
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7. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 272 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 174 a 176.
8. Xavier, Maria Francisca; & Mateus, Maria Helena; Orgs.; Dicionário de Termos Linguísticos; 424 p.; Vol.
I; glos. 1.468 termos; 90 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Edições Cosmos; Lisboa; Portugal; S. D.; páginas 140 e 141.

O. M.
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ESTRATÉGIA

DE
ENFRENTAMENTO
(ETOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A estratégia de enfrentamento é o modo ou maneira específica da consciência responder às ameaças contingentes, percalços, reveses, adversidades, frustrações, estresses
e aos constantes desafios propostos pela Evoluciologia, buscando adaptação e manutenção da integridade consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra estratégia procede do idioma Grego, stratégía, “o cargo do comandante de alguma armada; o cargo ou a dignidade de determinado ministro da guerra na antiga
Atenas; o pretor, em Roma; manobra ou artif cio militar”. Surgiu no Século XIX. O termo enfrentar é constituído pelo prefixo do idioma Latim, en, “em; a; sobre; superposição; aproximação; introdução; transformação”, e pelo voc bulo do idioma Espanhol, frente, derivado do idioma Latim,
frons, “fronte; testa; rosto; semblante; cara”. Apareceu no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 1. Modo de enfrentamento; resposta de enfrentamento. 2. Estratégia de
manejo. 3. Capacidade de ajustamento. 4. Resposta de adaptação. 5. Comportamento de autoproteção.
Neologia. As duas expressões compostas estratégia de enfrentamento primitiva e estratégia de enfrentamento avançada são neologismos técnicos da Etologia.
Antonimologia: 1. Mecanismo de defesa do ego (MDE). 2. Esquema cognitivo.
Estrangeirismologia: o coping; o modus operandi; o workaholism; o freezing; a personalidade com característica de hardiness encarando as demandas cotidianas na forma de desafios
ao invés de ameaças.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomaturologia Comportamental.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular contributivo na compreensão do tema: – Serenidade: atitude íntima.
Coloquiologia. Eis duas expressões populares referentes à tendência de usar sempre
a mesma estratégia de enfrentamento na solução de problemas e à inabilidade ao lidar com estresse continuado: – Nem tudo é prego que você dá martelada. Queimar a vela da vida pelas
duas pontas.
Citaciologia: – Perturbam aos homens não as coisas, senão a opinião que delas têm
(Epicteto, 55–135 e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os maturopensenes;
a maturopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade, os nosopensenes; a nosopensenidade;
os morbopensenes; a morbopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os traumatopensenes; a traumatopensenidade; os esquizopensenes;
a esquizopensenidade; o holopensene da irracionalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a estratégia de enfrentamento; o exercício da inteligência evolutiva (IE) no
enfrentamento crítico; o exemplarismo alheio encorajando os autenfrentamentos; as estratégias de
reasseguramento da conscin com ansiedade social; o estratagema recorrente de colocar panos
quentes (evitação); as autofugas através dos comportamentos compulsivos (drogas, alimentação,
consumismo, sexo, Internet, workaholism); a procrastinação estagnante; a experiência pessoal
ampliando a autoconfiança; a postura sadia do professor de Conscienciologia diante dos percalços
e desafios da tares; o curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1); as estra-
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tégias hipercompensatórias dificultando o autodiagnóstico; a superação da rendição às próprias
vulnerabilidades; as doenças psicossomáticas; a Higiene Consciencial promovendo respostas mais
adaptativas; as repressões infantis moldando modos de enfrentamento; o fenômeno da inatividade
aprendida; o isolamento paralisante na depressão reativa; a automimese existencial dispensável;
o manejo dos estressores psicossociais; o tema existencial recorrente aguardando solução efetiva
da consciência; o alcoolismo resultante de manejo disfuncional do estresse emocional; a adversidade exigindo as autorreciclagens; os efeitos holossomáticos dos mecanismos de defesa do ego;
as reações às dissonâncias cognitivas promovidas pelas verdades relativas de ponta (verpons);
o cérebro reptiliano ainda embasando as reações humanas; a aprendizagem da modulação do medo; a estratégia pró-evolutiva da antivitimização diante dos percalços; o transtorno de ansiedade
generalizada (TAG); os módulos de inteligência interna e contextual na seleção de estratégia de
manejo; a tendência ancestral do macho primata de responder às ameaças lutando ou fugindo;
a tendência ancestral da fêmea primata de responder às ameaças formando alianças sociais e cuidando dos filhotes; o calculismo cosmoético; o sistema de crenças na atribuição de significados
aos fatos e parafatos modulando as respostas de enfrentamento; o procedimento metacognitivo
estruturado na resolução de conflitos; as reações de defesa à autestima; a estratégia de sobrepairar
o momento grave na busca de isenção e equilíbrio; os segundos de impulsividade gerando séculos
de necessidade de recomposição evolutiva; as desdramatizações ampliando a lucidez; as consequências ambíguas da tendência filogenética de antecipar o pior diante dos desafios e percalços
da vida cotidiana; o falso positivo na avaliação das ameaças; a identificação e reestruturação dos
esquemas cognitivos autolimitantes; os fatores conscienciais e holossomáticos da resiliência permitindo maior equilíbrio e destreza frente às situações estressantes.
Parafatologia: a estratégia da autovivência do estado vibracional (EV) na qualificação
dos enfrentamentos cotidianos; a estratégia do encapsulamento promovida pelo amparador em situações críticas; a pré-aula do professor itinerante de Conscienciologia; o desequilíbrio energético
gerado pelo ansiosismo; a labilidade parapsíquica; o desassédio extrafísico por meio da projeção
lúcida; as estratégias evolutivas assimiladas no Curso Intermissivo (CI); a rememoração providencial da mensagem final do Curso Intermissivo definindo o enfrentamento sadio de crise existencial; os condicionamentos intrafísicos refletindo nas reações extrafísicas da conscin projetada;
os Cursos Intermissivos amenizando características negativas do temperamento; as habilidades de
manejo da isca lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo senso de auteficácia elevado–locus de controle interno–
–estilo explicativo otimista no manejo de situações estressantes; o sinergismo relevalidade-desperticidade; o sinergismo autocosmoética–autocoerência–autodefesa energética.
Principiologia: o princípio profilático de pensenizar antes de agir; o princípio da descrença aplicado às próprias interpretações dos fatos e parafatos; o princípio da inseparabilidade
grupocármica; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal; o prin ípio “do hão não p ss ” na confrontação do medo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) apurando as estratégias de enfrentamento evolutivas.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica didática de filmar
e analisar as reações da autexposição; as técnicas de manejo de estresse; a técnica comportamental de exposição e prevenção de resposta de esquiva na superação de transtornos de ansiedade; a técnica da dessensibilização sistemática; a técnica do cartão de enfrentamento (lembrete);
as técnicas cognitivo-comportamentais no desenvolvimento de habilidades metacognitivas de enfrentamento; as técnicas de desenvolvimento de habilidades sociais; as técnicas de mediação de
conflitos; a técnica etológica do salto baixo; as técnicas paradiplomáticas.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos holossomáticos do estresse negativo; os efeitos das carências primárias não atendidas diante dos desafios existenciais; os efeitos nocivos das ECs patológicas; os
efeitos dos enfrentamentos maduros nas autorreciclagens existenciais frequentes; os efeitos do
Curso Intermissivo no modus operandi da conscin; os efeitos homeostáticos do EV na resolução
de problemas; os efeitos da consciencialidade sobre as decisões de destino.
Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pelas neoverpons qualificando as estratégias de enfrentamento.
Ciclologia: o ciclo de resolução de problemas; o ciclo vicioso esquema cognitivo disfuncional–distorções cognitivas–estratégias de enfrentamento desadaptativas; o ciclo bloqueio das
energias cranianas–rebaixamento do autodiscernimento–ativação do modo instintivo.
Enumerologia: a estratégia de enfrentamento regressiva; a estratégia de enfrentamento
evitativa; a estratégia de enfrentamento paranoide; a estratégia de enfrentamento depressiva;
a estratégia de enfrentamento antissocial; a estratégia de enfrentamento repressiva; a estratégia
de enfrentamento recicladora; a estratégia de enfrentamento evolutiva.
Binomiologia: o binômio abertismo consciencial–desassombro cosmoético; o binômio
subcérebro abdominal–porão consciencial; o binômio ortopensenidade-resolutividade; o binômio autassedialidade-heterassedialidade; o binômio algoz-vítima; o binômio falência adaptativa–transtorno de ajustamento; o binômio descensão cosmoética–autodespojamento; o binômio
inteligência interpessoal–habilidades sociais; o binômio serenidade-benignidade.
Interaciologia: a interação paragenética–genética–mesologia; a interação temperamento inato–modelos parentais–necessidades primárias–experiências iniciais na modelação inicial
das estratégias de manejo da conscin.
Crescendologia: o crescendo (patológico) reatividade-agressividade-violência; o crescendo (patológico) omissão deficitária–dissimulação–mentira; o crescendo (doentio) medo-evitação-fobia; o crescendo (nosográfico) estresse continuado–resistência–esgotamento–depressão;
o crescendo (homeostático) empatia-intercompreensão-anticonflitividade-megafraternidade.
Trinomiologia: o trinômio congelamento-fuga-luta; o trinômio (estilo de enfrentamento) rendição–evitação–hipercompensação; o trinômio passividade–agressividade–assertividade;
o trinômio evitação cognitiva–evitação emocional–evitação comportamental; o trinômio crise
histérica–chilique–faniquito; o trinômio crise de crescimento–autenfrentamento sadio–reciclagem intraconsciencial; o trinômio Curso Intermissivo–proéxis–estratégias evolutivas; o trinômio
hoje-aqui-já.
Polinomiologia: o polinômio situação–interpretação–emoção–repercussão energética–
–resposta fisiológica–comportamento; o polinômio estresse negativo–carga alostática–redução
da capacidade cognitiva–aumento da atividade da amígdala cerebral–prejuízo das estratégias de
enfrentamento; o polinômio lavagem paracerebral–lavagem cerebral–genuflexão; o polinômio
paragenética–resiliência–domínio energético–mitridatismo; o polinômio discernimento-eutimia-ataraxia-desperticidade.
Antagonismologia: o antagonismo estratégia de manejo (coping) focada na emoção
/ estratégia de manejo focado no problema; o antagonismo reatividade / recin; o antagonismo
crise de sofrimento / crise de crescimento; o antagonismo distresse / eustresse; o antagonismo
cético-otimista-cosmoético (COC) / Poliana; o antagonismo personalidade tipo A / personalidade tipo B; o antagonismo fibra muscular / fibra neuronial; o antagonismo instinto / autodiscernimento; o antagonismo abstinência da Baratrosfera / senso intermissivista; o antagonismo enfrentamento ectópico / enfrentamento proexológico; o antagonismo perspectiva trafarista / perspectiva traforista; o antagonismo minidissidência / maxidissidência; o antagonismo reação de
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medo / reação contrafóbica; o antagonismo omissão deficitária / omissão superavitária; o antagonismo retrocondicionamentos / neoestratégias evolutivas.
Paradoxologia: o paradoxo da agressividade sadia; o paradoxo da técnica do estoque
regulador de ouvintes; o paradoxo do modo disfuncional ser funcional em certos contextos específicos; o paradoxo das estratégias de enfrentamento primitivas ter origem na autopreservação
do soma destrutível e o parafato da consciência ser indestrutível.
Politicologia: a lucidocracia superando a belicosocracia; a discernimentocracia; a pacienciocracia; a cosmoeticocracia; a eliminação da autocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do maior esforço no expurgo das excrescências
intraconscienciais; a lei do retorno; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a recexofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a autocogniciofilia;
a logicofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a fatofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a decidofobia; a autopesquisofobia; a panicofobia; a neofobia; a tanatofobia; a fracassofobia; a biofobia.
Sindromologia: a síndrome da adaptação geral; a síndrome de burnout; a síndrome de
Atlas; a síndrome de Sísifo nas recomposições grupocármicas; as síndromes de ansiedade; as síndromes de humor (depressão, bipolaridade); a síndrome da ectopia afetiva ou dos amores errados
(SEA); a síndrome do estrangeiro; a síndrome da autovitimização; a síndrome do fracasso; a síndrome de Jonas; a síndrome da mediocrização ou normose; as síndromes regressivas; a síndrome
de Gabriela sabotando as autorreciclagens; a síndrome do segredo resultando resposta desadaptativa a trauma sexual; os raptus na síndrome da raiva ou transtorno explosivo intermitente; a hipercompensação presente na estratégia contrafóbica da vítima da síndrome de Estocolmo.
Maniologia: a apriorismomania; a riscomania; a toxicomania; a nosomania; a ergasiomania; a fracassomania; a megalomania.
Mitologia: o mito da evolução consciencial sem oscilações regressivas até a desperticidade; o mito de evoluir sem errar.
Holotecologia: a psicopatoteca; a psicoteca; a conflitoteca; a problematicoteca; a nosoteca; a trafaroteca; a criticoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Etologia; a Psicopatologia; a Parapsicopatologia; a Psicossomatologia; a Nosologia; a Psiconeuroimunologia; a Neurociência; a Temperamentologia; a Psicologia Evolutiva; a Psicologia Cognitivo-Comportamental; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Interprisiologia; a Desassediologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a consciência em subnível nas autorrealizações.
Masculinologia: o workaholic; o estressado; o buscador-borboleta; o professor da Conscienciologia; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 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 pensador; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o minidissidente ideológico; o retomador de tarefa; o debatedor; 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 calculista cosmoético; o autodecisor; o tertuliano; o pesquisador independente; o paracientista.
Femininologia: a workaholic; a estressada; a buscadora-borboleta; a professora da
Conscienciologia; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista
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consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; 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 pensadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a minidissidente ideológica; a retomadora de tarefa;
a debatedora; 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 calculista cosmoética; a autodecisora; a tertuliana; a pesquisadora independente; a paracientista.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sapiens
inadaptatus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens carnifex;
o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens lucidologus; o Homo
sapiens holomaturologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens
logicus; o Homo sapiens scientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estratégia de enfrentamento primitiva = o modo de ação da conscin, diante de ameaça ou desafio, predominantemente assentado na instintividade das emoções primárias; estratégia de enfrentamento avançada = o modo de ação da conscin, diante de ameaça ou desafio, predominantemente assentado no autodiscernimento da inteligência evolutiva.
Culturologia: os idiotismos culturais recrudescendo certos modos de enfrentamento da
conscin; a superação da cultura do medo; a cultura da Dessomatologia; a cultura da megafraternidade suplantando o darwinismo social; a cultura do autodiscernimento; a cultura da Reeducaciologia.
Regressismo. Conforme a Etologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, cotejo de 11
modos atávicos de enfrentamento, reforçados em inúmeras retrovidas, com as respectivas respostas nosográficas atuais, relacionadas, passíveis de serem observadas no universo da conscin
pré-serenona:
01. Belicismo. A violência primária do tacape na solução de conflitos. A reatividade expressa no argumento ad baculum, no uso deslocado do argumento ad hominem, na ironia e na satisfação malévola.
02. Dependência. A compensação da fraqueza alinhando-se aos mais fortes ou capazes.
A conscin dependente subestimando os trafores e não assumindo as autorresponsabilidades perante a interdependência evolutiva.
03. Depressão. A condição de anedonia pós-trauma em resposta à situação aversiva recorrente não control vel ou mesmo favorecendo a recuperação ou “cicatrização”. A depressão
reativa da conscin frustrada em interesses egoicos.
04. Disfarce. A dissimulação de fraqueza, ferimento ou vulnerabilidade somática a fim
de não se tornar alvo de predadores. A conscin bifronte, sociofóbica, evitando exposição social,
escrutínio alheio e heterocríticas.
05. Esquiva. A estratégia de evitação diante de situação ou estímulo ameaçador.
A conscin sem ousadia evolutiva esquivando-se das autorreciclagens consideradas ameçadoras às
próprias convicções ultrapassadas.
06. Imobilidade. A autodefesa da letissimulação ao lidar com ameaça dissuadindo
o predador estimulado por movimento. A conscin em ponto morto, decidofóbica, em autocobrança paralizadora, superestimando ameaças e rendendo-se aos próprios trafares.
07. Narcisismo. A dominância do macho alfa ou da fêmea alfa sobre os demais a fim de
garantir a sobrevivência, evitar concorrência e propagar genes. A conscin invejosa, funcionando
em modo autengrandecedor, siderada em poder, prestígio e status. Libido dominandi.
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08. Pânico. A resposta fisiológica instintiva extrema perante situação ameaçadora à sobrevivência. A conscin vítima de transtornos de ansiedade acionando estratégia instintiva de autopreservação incompatível com a natureza do problema confrontado.
09. Paranoia. O modo hiperalerta ativado a fim de não se tornar presa em ambiente
consistentemente perigoso. A desconfiança monopolizadora da conscin nas relações interpessoais
no universo da Conviviologia.
10. Sociopatia. A estratégia predatória de sobrevivência em circunstâncias de escassez
de recursos. A sociopatia da conscin escaladora social, anticosmoética, autocentrada e com baixa
empatia.
11. Subjugação. A submissão reduzindo as chances de produzir raiva e consequente
agressão por parte de dominante hostil. A conscin genuflexa evitando suposta desaprovação ou
retaliação no âmbito das interprisões grupocármicas.
Atualização. As estratégias de enfrentamento desadaptativas e estagnadoras da autevolução refletem matrizes mentais anacrônicas confirmadas por distorções cognitivas (autassédio / heterassédio) requerendo reestruturação e atualização.
Casuística. Caso ilustrativo de estratégia extemporânea de enfrentamento é o de Hiroo
Onoda (1922–), oficial japonês da inteligência do exército, alocado nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial. Após inúmeras tentativas de convencê-lo do término da guerra, somente depois de 29 anos da rendição do Japão, Onoda aceitou o fato e rendeu-se emergindo da selva, vestindo uniforme e espada, com seu rifle Arisaka ainda em condições operacionais, com 500 cartuchos de munição e diversas granadas de mão.
Conviviologia. A fixação da conscin em determinado modus operandi traz desajustes
importantes na socialização, com repercussões multidimensionais. Tal estado pode estender-se
em quadros de parapsicose pós-dessomática ampliando os contingentes das reurbanizações extrafísicas.
Personalidade. No universo da Psicopatologia, inúmeros transtornos podem ser avaliados à luz da ativação de modos primitivos ou anacrônicos de enfrentamento (porão consciencial).
Eis, a título de reflexão, em ordem alfabética, 9 exemplos de transtornos de personalidade com as
respectivas ameaças (medos), estratégias de enfrentamento excessivas e estratégias sadias a desenvolver:
A.
1.
2.
3.

Personalidade antissocial.
Ameaças: ser vítima; explorar por julgar-se vitimado.
Estratégias excessivas: combatividade; exploração; fraude; predação.
Estratégias sadias a desenvolver: empatia; reciprocidade; sensibilidade social.

B.
1.
2.
3.

Personalidade dependente.
Ameaças: abandono; rejeição.
Estratégias excessivas: apego extremo; buscar ajuda.
Estratégias sadias a desenvolver: autossuficiência; mobilidade.

C.
1.
2.
3.

Personalidade esquiva.
Ameaças: parecer “fraude”; ser desprezado; ser humilhado; ser rejeitado.
Estratégias excessivas: autexclusão; evitação; inibição.
Estratégias sadias a desenvolver: agressividade sadia; assertividade; socialização.

D. Personalidade esquizoide.
1. Ameaças: perder a liberdade de ação nos relacionamentos; os outros são frustrantes.
2. Estratégias excessivas: autonomia; isolamento.
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3. Estratégias sadias a desenvolver: intimidade; reciprocidade.
E.
1.
2.
3.

Personalidade histriônica.
Ameaças: não ser o centro das atenções; ser preterido.
Estratégia excessivas: exibicionismo; expressividade; impressionismo; sedução.
Estratégias sadias a desenvolver: controle; reflexão; sistematização.

F.
1.
2.
3.

Personalidade narcisista.
Ameaças: não estar no topo; derrotas; ser mediano.
Estratégias excessivas: autengrandecimento; competitividade; manipulação.
Estratégias sadias a desenvolver: compartilhamento; identificação com o grupo.

G. Personalidade obsessivo-compulsiva.
1. Ameaças: desorganização; erros; falhas; imperfeições.
2. Estratégias excessivas: controle; catastrofismo; responsabilidade; sistematização.
3. Estratégias sadias a desenvolver: divertimento; lazer; relaxamento.
H. Personalidade paranoide.
1. Ameaças: controle; discriminação; humilhação; manipulação.
2. Estratégias excessivas: desconfiança; suspeita; vigilância.
3. Estratégias sadias a desenvolver: aceitação; confiança; serenidade.
I.
1.
2.
3.

Personalidade passivo-agressiva.
Ameaças: perda de aprovação; redução de autonomia.
Estratégias excessivas: autonomia; parecer submisso; resistência; sabotagem.
Estratégias sadias a desenvolver: atividade; assertividade; cooperação; intimidade.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estratégia de enfrentamento, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Adaptaciofilia: Adaptaciologia; Homeostático.
03. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
04. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autofuga: Psicossomatologia; Nosográfico.
06. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
07. Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
08. Distorção cognitiva: Parapatologia; Nosográfico.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
12. Paraetologia: Parassociologia; Neutro.
13. Parêntese patológico: Grafopensenologia; Nosográfico.
14. Racionalidade completa: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Relevalidade: Holomaturologia; Homeostático.
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AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO APLICADAS NOS
MOMENTOS CRÍTICOS E DESAFIOS EVOLUTIVOS, TRADUZEM O REAL PATAMAR DE AUTODISCERNIMENTO, HOLOMATURIDADE E INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA DA CONSCIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a qualificação das próprias estratégias
de enfrentamento diante dos percalços e desafios cotidianos? Qual o saldo de anticonflituosidade
e homeostase holossomática atual?
Bibliografia Específica:
1. Beck, Aaron T.; Freeman, Arthur; Davis, Denise D.; & Colaboradores; Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade (Cognitive Therapy of Personality Disorders); revisor Cristiano Nabuco de Abreu; trad. Maria
Adriana Veríssimo Veronese; 342 p.; 16 caps.; 415 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 31
a 57.
2. Bortoloti, Marcelo; A Batalha do Senhor Onoda; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.997; Ano 40; N. 08;
Seção: História; 3 ilus.; São Paulo, SP; 28.02.07; páginas 80 a 82.
3. Gazzaniga, Michael S.; & Heatherton, Todd F.; Ciência Psicológica: Mente, Cérebro e Comportamento
(Psychological Sience: Mind, Brain and Behavior); trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese; 624 p.; 17 caps.; 904 refs.;
28 x 21 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2005; páginas 332 a 341.
4. Solomon, Andrew; O Demônio do Meio-dia: Uma Anatomia da Depressão (The Noonday Demon: An
Anatomy of Depression); revisoras Fátima Fadel; & Clarisse Cintra; trad. Myriam Campello; 816 p.; 12 caps.; 891 refs.;
17 x 12 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 568 a 598.
5. Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie; Terapia do Esquema: Guia de Técnicas Cognitivo-Comportamentais Inovadoras (Schema Therapy); revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368 p.; 10
caps.; 104 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2008; páginas 44 a 54, 242 e 243.

R. B.
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ESTRESSE

PÓS-TRAUMÁTICO NO PRÉ-HUMANO
(ZOOCONVIVIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O estresse pós-traumático no pré-humano é o distúrbio de ansiedade, caracterizado pelo conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais nos princípios
conscienciais, desencadeados por traumas, adversidades ou situações de tensão extrema, na dimensão intrafísica.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra estresse vem do idioma Inglês, stress, “tensão, no sentido de distúrbio fisiológico ou psicológico causado por circunstância adversa”. O voc bulo estresse foi incorporado à Medicina, a partir dos trabalhos do fisiologista estadunidense Walter Cannon (1871–
–1945) e do fisiologista canadense Hans Selye (1907–1982). Surgiu, no idioma Português, em
1975. O prefixo pós provém do idioma Latim, post, “atr s de; depois de (no espaço e no tempo);
depois; em segundo lugar; em seguida; pouco depois”. A palavra traumatismo origina-se do idioma Francês, traumatisme, e esta do idioma Grego, traumatismós, “ação de ferir; ferimento”. Apareceu em 1874. O termo pré deriva também do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. O voc bulo humano procede igualmente do idioma
Latim, humanus, “próprio do homem; am vel; benigno; bondoso; civilizado; erudito; instru do
nas humanidades”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Tensão pós-traumática no pré-humano. 2. Transtorno de estresse
pós-traumático animal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo estresse: antiestressada; antiestressado; antiestressamento; antiestressante; antiestresse; desestressada; desestressado; desestressador; desestressadora; desestressar; desestresse; distresse; estressada;
estressado; estressador; estressadora; estressamento; estressante; estressar; estressável; estressor; estressora; eustressada; eustressado; eustressamento; eustresse; megaestresse; miniestresse; tecnoestresse.
Antonimologia: 1. Acalmia no pré-humano. 2. Homeostasia no pré-humano. 3. Relaxamento holossomático no pré-humano.
Estrangeirismologia: o upgrade na interassistência com os animais; os traumas adquiridos no pet shop.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à zooconvivialidade sadia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de desrespeito ao pré-humano dificultando a assistência; o holopensene social egoico de divertimento perante o sofrimento dos animais; o holopensene de dominação para com o animal; os zoopensenes; a zoopensenidade.
Fatologia: o estresse pós-traumático no pré-humano; a inquietude subumana; a memória
emocional traumática interferindo no comportamento do animal; a vulnerabilidade do pré-humano; a hipervigilância; a esquiva; o isolamento social; as Organizações Não-governamentais
(ONGs) de proteção animal; o trauma nos animais de circo; os cães de guerra; os cães farejadores
de drogas e / ou explosivos; o trauma após a vivência dos maus tratos; o medo do pet shop; o medo constante nos animais criados para abate; os animais utilizados em experimentação; a interprisão grupocármica resultante dos maus tratos e exploração animal; os animais traumatizados com
explosões; os filhotes retirados prematuramente das mães; a falta de empatia com animais deficientes; o tráfico de animais silvestres; os canis de reprodução clandestinos; o desmatamento retirando o habitat do animal e acarretando estresse pós-traumático; os animais engaiolados; as tou-
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radas; a corrida de cães; a rinha de cães e galos; o zoológico; os animais marinhos capturados para exibição em parques aquáticos; as provas de laço em bezerros; a caça ao elefante para obtenção
do marfim; as corridas de cavalo; os cavalos puxadores de carroças; os cavalos de guerra; as caçadas; os animais envolvidos em rodeios; os maus tratos constantes infligidos ao animal abandonado; os animais nas exposições de raça; os acidentes deixando o animal traumatizado; a separação
pela morte do cuidador; a mudança repentina para ambiente hostil; os animais de aluguel.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático pela conscin antes
de realizar a assistência ao animal; o arco voltaico ajudando o pré-humano traumatizado; a tenepes para animais contribuindo para a superação dos traumas; a paracirurgia ajudando na reestruturação somática do animal maltratado; o ambiente extrafísico patológico nos locais de abate; as comunidades extrafísicas assistindo os animais dessomados com traumas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo afeição-responsabilidade; o sinergismo prestar assistência–ser assistido; o sinergismo saúde emocional–saúde holossomática.
Principiologia: o prin ípio “ningu m evolui sozinho”; o princípio da inseparabilidade
grupocármica incluindo a pré-humanidade; o princípio da responsabilidade interconsciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria de o menos doente assistir o mais doente; a teoria da evolução
consciencial por meio da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica do arco voltaico aplicada no pré-humano; a técnica da tarefa
energética pessoal (tenepes) aplicada para animais.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Holoconviviologia
(Holoconvivium); o voluntariado em lar temporário de animais; o voluntariado nas ONGs de
proteção animal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia, o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito terapêutico da convivialidade sadia com os pré-humanos; o efeito
da hipervigilância do pré-humano; a agressividade enquanto efeito do estresse pós-traumático;
o medo constante do animal enquanto efeito dos traumas vivenciados.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses através das recins ligadas à Zooconviviologia; a Patozooconviviologia bloqueando as neossinapses; a Mesologia atravancando as dinâmicas criadoras de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo alternante doentio algoz-vítima; a necessidade do ciclo de reflexões
autocríticas perante a zooconvivialidade; o ciclo trauma-assistência-reabilitação; a quebra do ciclo de interprisões grupocármicas.
Enumerologia: o animal esquivo; o animal neurótico; o animal agressivo; o animal hipervigilante; o animal estressado; o animal angustiado; o animal carente.
Binomiologia: o binômio desistência de reabilitação–eutanásia; o binômio animal intrafísico traumatizado–animal extrafísico traumatizado; o binômio animal traumatizado–animal
assistido.
Interaciologia: a interação humano–pré-humano; a interação assistente-assistido; a interação conscin assistente–amparo de função.
Crescendologia: o crescendo patológico egoísmo-fascínio-aprisionamento do animal.
Trinomiologia: o trinômio observação-interassistência-recuperação do pré humano.
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Polinomiologia: o polinômio maus tratos–trauma psicológico–agressividade–eutanásia–parapsicose pós-dessoma.
Antagonismologia: o antagonismo animal traumatizado / animal equilibrado; o antagonismo zooconvivialidade patológica / zooconvivialidade sadia; o antagonismo animal reabilitado
/ animal eutanasiado.
Paradoxologia: o paradoxo de os fogos de artifício utilizados em comemorações serem
nocivos à saúde animal; o paradoxo de os abrigos de animais fazerem eutanásia contra a superpopulação; o paradoxo de os amantes de cães e gatos comercializarem animais; o paradoxo de as
pessoas gostarem de animais mesmo assim comerem animais.
Politicologia: a falta de políticas assistenciais aos animais.
Legislogia: a lei dos Crimes Ambientais (Lei N. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998); as
leis contra maus tratos aos animais.
Filiologia: a zoofilia; a biofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a fobia específica na revivência traumática; sociofobia.
Sindromologia: a síndrome borderline; a síndrome do transtorno do estresse pós-traumático.
Maniologia: a mania de seguir o fluxo sem contestar; a mania de superioridade; a mania
de caçar animais; a mania de diversão à qualquer custo; a mania de usar os animais enquanto
objetos; a mania de bater para ensinar; a mania de deixar de pensar nas consequências; a mania
de ignorar o direito à vida do animal; a mania de deixar o animal preso em correntes; a mania de
deixar o animal na rua independente do clima e da temperatura.
Mitologia: o mito de o animal não sentir dor, não pensar e não se comunicar; os mitos
sobre os animais adotados; o mito de os animais não serem assistentes; o mito da necessidade de
consumo de carnes.
Holotecologia: a zooteca; a psicoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a direitoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Zooconviviologia; a Zoologia; a Traumatologia; a Terapeuticologia; a Anticosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Discernimentologia; a Acoplamentologia; a Seriexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens traumaticus; o Homo sapiens atrox; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estresse pós-traumático leve no pré-humano = aquele de fácil reabilitação com ajuda das conscins amadoras; estresse pós-traumático moderado no pré-humano = aquele de difícil reabilitação, normalmente necessitando da ajuda de conscins técnicas; estresse pós-traumático grave no pré-humano = aquele com possibilidade de reabilitação iniciada nesta vida
e finalizada apenas após a dessoma.
Culturologia: a cultura da incompreensão dos diferentes níveis evolutivos; a cultura de
dominância do ser humano com os animais; a cultura da terceirização da responsabilidade com
os animais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estresse pós-traumático no pré-humano, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abandono animal: Zooconviviologia; Nosográfico.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
04. Biopirataria: Anticosmoeticologia; Nosográfico.
05. Canis lupus: Cinologia; Neutro.
06. Desanimalização consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
07. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Especismo estagnador: Antiuniversalismologia; Nosográfico.
09. Experimentação animal: Cosmoeticologia; Nosográfico.
10. Exploração subumana: Cosmoeticologia; Nosográfico.
11. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
12. Indústria canina: Zooconviviologia; Neutro.
13. Lastro subumano: Evoluciologia; Nosográfico.
14. Subumano-terapeuta: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Zooconvivialidade sadia: Conviviologia; Homeostático.

A QUALIFICAÇÃO DA ZOOCONVIVIALIDADE EXIGE A REEDUCAÇÃO MÚTUA, PRÉ-REQUISITO PARA ALCANÇAR
A HOLOMATURIDADE CONSCIENCIAL, EDIFICANDO A MEGAFRATERNIDADE E O SENSO DE UNIVERSALISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca qualificar a interassistência independentemente da espécie a ser assistida ou assiste somente os iguais? Procura qualificar e descobrir os
travões relacionados à zooconvivialidade sadia?
Filmografia Específica:
1. O Encantador de Cães: Cinofobia, Medo Anormal de Cães. Título Original: Dog Whisperer: Cynophobia,
an Abdormal Fear of Dogs. País: EUA. Data: 2008. Duração: 47 min. Gênero: Série / Documentário. Idade (censura):
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Livre. Idioma: Português (dublado). Cor: Colorido. Produção da Série e Direção: Sueann Fincke. Elenco: Cesar Millan. Produção: Sheila Possner; & Kay Bachman Summer. Roteiro: Jim Milio; & Catherine Stribling. Summer. Companhia: Animal Planet. Editor: Vicki Hammel. Sinopse: Esta série mostra os casos de educação canina resolvidos por Cesar Millan. O programa trata da reabilitação de cães problemáticos mostrando soluções. Na maioria dos casos apresentados, a rotina da vida do mascote e de toda a família passa por mudanças.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm.; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 903 a 982.

C. P. S.
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ESTUDANTE CRÍTICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estudante crítico é a conscin, homem ou mulher, buscando em atividades
didáticas, através do omniquestionamento, clarear inquietações, incredulidades, incertezas, imprecisões, dúvidas, desentendimentos e dificuldades globais do autaprendizado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra estudo vem do idioma Latim, studium, “trabalho; cuidado; zelo;
vontade; desejo; favor; benevolência; ação de estudar; ocupação; profissão; doutrina; seita; escola; gabinete de estudo”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição auto procede do idioma
Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O voc bulo crítico provém do idioma Latim, criticus,
adaptado do idioma Grego, kritikós, “que julga; que avalia e decide”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Discente questionador. 2. Estudante perquiridor. 3. Aluno questionador.
Neologia. As duas expressões compostas estudante autocrítico e estudante heterocrítico
são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Discente complacente. 2. Estudante negligente. 3. Graduando alienado.
Estrangeirismologia: o Aufklärung; o active student; o shameless questioner; o spokesman ou a spokeswoman do grupo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à criticidade no autaprendizado.
Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – Quem tem medo de perguntar tem
vergonha de aprender. Quem pergunta é tolo por cinco minutos; quem não pergunta permanece
tolo para sempre.
Ortopensatologia: – “Estudo. Mais vale uma hora de sábio que a vida inteira de tolo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do estudo autocrítico; o holopensene grupal da sala de aula; o holopensene grupal dos debates esclarecedores; o holopensene anticontenção mentalsomática; o holopensene favorável à construção da autonomia intelectual, moral e consciencial;
o holopensene do abertismo consciencial; o holopensene antilavagem cerebral; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; o holopensene tarístico; a interconectividade pensênica na formação de turmas cursistas; a reafinização do holopensene pessoal com a paraprocedência intermissiva através dos ambientes parapedagógicos.
Fatologia: a metodologia crítica de aprendizado pessoal; a valorização da dúvida conteudística; a pergunta autorreciclogênica; a superação da vergonha de perguntar; o ato de ignorar
o incômodo gerado no entorno pelos autoquestionamentos; a vontade real de aprender; o interesse
pessoal pelos estudos; o autodidatismo; a aula desperdiçada quando não se questiona nada; a participação ativa das decisões políticas na instituição de ensino evidenciando a autocriticidade na
prática; o engajamento contributivo na solução de problemas educativos; a fomentação genuína
à participação dos estudantes; a emissão dos autopareceres estudantis diante do grupo; o exemplarismo discente frente aos demais; a antialienação discente; a escolha pelo processamento lúcido
de informações; a avaliação minuciosa dos dados assimilados; a manutenção da autocriticidade
frente às informações assimiladas; o fato de os cursos universitários serem apenas modelos de estudo para a vida; a extração de conhecimentos através do garimpo das autorreflexões constantes;
a relação do conhecimento adquirido com o próprio microuniverso consciencial; o aprofundamento nos estudos através dos autoquestionamentos; as dúvidas discentes orientando a abordagem pa-
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rapedagógica; a refutação dos heteropreconceitos; o desmembramento das partes permitindo o entendimento do todo; a força presencial questionadora; a descoberta dos autotrafores através dos
autoquestionamentos; o estudante crítico intermissivista enquanto minipeça chave para o esclarecimento grupal; a contribuição do estudante crítico na construção de instituições educativas libertárias; o chancelamento da Ciência Conscienciologia; a sintonização de traços da personalidade
intermissiva por meio do estudo conscienciológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático atuando nos autodesbloqueios paracorticais; os paradiscentes autocríticos; o paradebate de ideias; os parabastidores da sala de aula; a pergunta intrafísica esclarecendo a plateia extrafísica; a paracaptação das dúvidas subjacentes; a interconectividade multidimensional do aprendizado em rede; a reverberação
multidimensional dos autoquestionamentos; a evidenciação natural de quem sabe qual assunto no
campo parapedagógico; a paradidática; as paracirurgias cognitivas; a reestruturação da matriz
mental paracognitiva; a paragenética autocrítica; os traços multiexistenciais pesquisísticos; as autoparexperimentações esclarecedoras; as pararreflexões intermissivas; a sintonização de traços retrossomáticos através do estudo de determinado conteúdo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dúvida-aprendizado; o sinergismo normas respeitáveis–
–antitolhimento autocriativo; o sinergismo feedback infundado–silêncio velado; o sinergismo autodidatismo-heterodidaxia; o sinergismo dúvida-esclarecimento.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às salas de aula; o princípio da
liberdade de expressão; o princípio da responsabilidade pelas ações; o princípio da formação da
autonomia orientando as práticas escolares e universitárias; o princípio inalienável do respeito interconsciencial aplicado acima de quaisquer ideias.
Codigologia: a cláusula antiperda de tempo inserida no código pessoal de Cosmoética
(CPC) do discente; a inclusão da cláusula de anticompactuação com a ignorância generalizada no
CPC do aprendente.
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs) servindo de modelo para futuras escolas e faculdades intrafísicas; a teoria das escolas reflexivas; a teoria da autopesquisa confirmando ou refutando através da autaplicabilidade as ideias assimiladas.
Tecnologia: a técnica de perguntar mesmo com medo; a técnica de ignorar olhares espúrios; a técnica do calculismo cosmoético ao questionar; a técnica da reciclagem existencial
aplicada aos estudos pessoais; a técnica de analisar cada parte em separado; a técnica de agrupamento e categorização dos afins.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto oportunidade para o exercício da autocriticidade; o voluntariado conscienciológico docente exercitando o abertismo à criticidade discente; o voluntário conscienciológico autocrítico frente aos aprendizados junto à equipe extrafísica de função.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmanálise;
o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio
Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da autovalorização pensênica; o efeito das autocríticas
no campo parapedagógico cursista; o efeito das autocríticas nas paracompanhias discentes;
o efeito das heterocríticas na aprendizagem pessoal; o escondimento da dúvida como efeito do
medo da heterocrítica; o efeito do reforço negativo no atraso do aprendizado.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nos debates ideativos; as neossinapses
interparadigmáticas derivadas do estudo crítico; as neossinapses intermissivas recuperadas gradativamente através dos cursos tarísticos.
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Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da autopensenidade; o ciclo de depuração da
criticidade; o ciclo multiexistencial de aprendizado pessoal.
Enumerologia: a postura antidesperdício; a postura anticredulidade; a postura antiautotolhimento; a postura antilavagem cerebral; a postura antivergonha; a postura antirrepressiva;
a postura desassediadora. A autocriticidade construída; a autolibertação construída; a autoconfiança construída; a autovalorização construída; a autoparticipação construída; a autocolaboração
construída; a interassistência construída.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância embasando os autoquestionamentos;
o binômio curso formativo–curso informativo; o binômio abertismo consciencial–diálogo libertador; o binômio pergunta–recuperação de cons; o binômio lições significativas assimiladas–holomaturidade amplificada.
Interaciologia: a interação horizontalizada professor-aluno; a interação estudantes–
–campo parapedagógico; a interação timing pessoal–timing do grupo; a interação colegas questionadores–agentes retrocognitores intermissivos.
Crescendologia: o crescendo convivência rígida–convivência intercooperativa; o crescendo assistido-assistente; o crescendo discente heterocrítico–docente autoquestionador.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade na prática
diária do aprendizado dentro e fora da sala de aula.
Polinomiologia: o polinômio rigidez-punição-medo-inibição; o polinômio lacuna-reflexão-elaboração-ideia-questionamento-refutação; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo estudante passivo / aprendiz ativo; o antagonismo
competição / cooperação; o antagonismo medo da punição / impulso à realização; o antagonismo entender / decorar.
Paradoxologia: o paradoxo de quem pensa saber tudo não estar aprendendo nada;
o paradoxo de o aluno poder ensinar o professor; o paradoxo regras-liberdade; o paradoxo de
o bom para si poder não ser bom para o outro, deslindando preconceitos; o paradoxo graduando
hoje–doutor em retrovidas; o paradoxo da inconformidade sadia.
Politicologia: a democracia; a descrenciocracia embasadora e formativa.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à aquisição de aprendizados evolutivos diários; a lei do maior esforço na manutenção da autocriticidade durante o aprendizado.
Filiologia: a cogniciofilia; a criticofilia; a intelectofilia; a mentalsomatofilia; a neofilia;
a pensenofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a batofobia; a cacorrafiofobia; eleuterofobia; a fronemofobia; a gnosiofobia;
a hadefobia; a hamartofobia; a heresiofobia; a hipengiofobia; a humilhofobia; a isolofobia; a lalofobia; a logofobia; a metatesiofobia; a neofobia; a rabdofobia; a sofofobia; a tropofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da banalização dos autotrafores; a superação
da síndrome da banalização consciencial.
Maniologia: a mania de guardar dúvidas para si; a mania de não compartilhar o autaprendizado; a mania de terceirizar a responsabilidade pelo aprendizado pessoal; a mania de segregar o conhecimento; a mania de se achar “sabe tudo”; a mania de estigmatizar aluno com dificuldade de aprendizado.
Mitologia: o mito do estudante apenas assimilador; o mito de os estudantes de graduação não produzirem conteúdo; o mito do professor sabe tudo; o mito de as perguntas atrapalharem a aula.
Holotecologia: a analiticoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a filosofoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Paradidaticologia; a Descrenciologia; a Interconscienciologia; a Pedagogiologia; a Parapedagogiologia; a Taristicologia; a Questionologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin
desmancha rodas assediadoras.
Masculinologia: o estudante crítico; o agente retrocognitor; o estudante desperto; o estudante interassistencial; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o discente lúcido; o graduando
agente da tares; o pós-graduando; o doutorando; o pós-doutorando.
Femininologia: a estudante crítica; a agente retrocognitora; a estudante desperta; a estudante interassistencial; amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a discente lúcida; a graduanda agente da tares; a pós-graduanda; a doutoranda; a pós-doutoranda.
Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens projectus;
o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estudante autocrítico = o(a) discente atento(a) à autointencionalidade antes de pronunciar os questionamentos nas atividades didáticas; estudante heterocrítico = o(a) discente atento(a) à heterointencionalidade durante os questionamentos pronunciados nas atividades
didáticas.
Culturologia: a cultura da autovalorização mentalsomática; a cultura da valorização
conteudística; a cultura da ajuda mútua educativa; a cultura da interassistencialidade aplicada às
salas de aula; a cultura da deslavagem cerebral; a superação da cultura da menos valia discente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estudante crítico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autonomia: Autonomologia; Neutro.
04. Autopacificação teática: Pacifismologia; Homeostático.
05. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
07. Banana technique: Comunicologia; Neutro.
08. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Estudante perfeccionista: Parapatologia; Nosográfico.
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Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.
Parceria pedagógica: Reeducaciologia; Homeostático.
Repercussão do medo: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome do impostor: Parapatologia; Nosográfico.

O OMNIQUESTIONAMENTO AUTOCRÍTICO ININTERRUPTO
ANATOMIZA A PRÁTICA COSMOÉTICA DA ANTILAVAGEM
CEREBRAL INTERPARES, ESCLARECENDO POR MEIO
DA CONDUTA AUTEXEMPLARISTA TEÁTICA LIBERTÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza as próprias dúvidas? Quais proveitos
evolutivos vem adquirindo com tais autoquestionamentos?
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 léxicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, página
644.
Webgrafia Específica:
1. Zaslasvky, Alexandre; Convivência Escolar: Mudando de Perspectiva; Pleiade; Revista; V. 1; N. 1; Seção: Artigo; 2 citações; 1 enu.; 1 microbiografia; 3 notas; 9 refs.; Uniamérica; Foz do Iguaçu, PR, Janeiro-Junho; 2007;
páginas: 21 a 32; disponível em: <http://intranet.uniamerica.br/site/revista/index.php/pleiade/article/view/4>; acesso em:
23.06.16.

L. B. A.
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ESTUDANTE PERFECCIONISTA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estudante perfeccionista é a conscin aprendiz, homem ou mulher, obstinada pela perfeição no processo de aquisição do conhecimento, cujo padrão de autexigência com
a qualidade dos trabalhos gera sofrimento e, paradoxalmente, ineficiência nos resultados almejados, quando comparados à própria capacidade real.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo estudante vem do idioma Latim, studium, “estudo”. Surgiu no Século XV. O sufixo nte procede do idioma Latim, “agente”. A palavra perfeccionista deriva do idioma Latim, perfectio, “perfeição; complemento; remate”. Apareceu no Século XIV. O sufixo ista
provém do idioma Grego, istes, designando o praticante de atividade ou o adepto de movimento
ideológico.
Sinonimologia: 1. Aprendiz obcecado pela perfeição. 2. Aluno obstinado pela impecabilidade. 3. Estudante compulsivo pela perfeição.
Neologia. As duas expressões compostas estudante perfeccionista automimético e estudante perfeccionista neoparadigmático são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Estudante detalhista. 02. Aluno antiperfeccionista. 03. Aluno realista. 04. Aluno ponderado. 05. Aluno eficaz. 06. Aluno maduro. 07. Aluno flexível. 08. Aluno
irresponsável. 09. Aluno negligente. 10. Aluno ocioso.
Estrangeirismologia: o surmenage; o black-and-white thinking; o estudante workaholic; a ânsia por spotlights; a autodepreciação dos achievements; o all-or-nothing student; o attention-seeking behavior; a necessidade da aplicação do aprendizado paciente step-by-step; a conscientização do processo de evolução little by little; a importância do carpe diem lúcido; a ausência
do relax.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento
quanto à emocionalidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabulare relativo ao tema: – Perfeccionista:
conscin antiassistencial.
Coloquiologia: a pr tica de “queimar as pestanas”; a condição de “queimar a vela da vida pelas duas pontas”; o ato de “suar sangue”.
Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
4 subtítulos:
1. Estudo. “A consciência perdura, estuda e aprende através dos séculos e dos milênios, interminavelmente”.
2. Estudos. “Observemos os estudos. Não há solidão onde há saber, nem aborrecimento onde há livros”.
3. Perfeccionismo. “Ninguém é infalível. Perfeccionismo é megautopia”. “Se voc
busca o perfeccionismo, vai acabar trabalhando sozinho”.
4. Persistência. “De r minho em r minho p ss rinho f z o ninho”.
Filosofia: o Perfeccionismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do perfeccionismo; o holopensene pessoal carregado no sen; a rigidez pensênica; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os crassopensenes; a crassopensenidade; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; os
arrogopensenes; a arrogopensenidade; os inferopensenes; a inferopensenidade; os clamopensenes;
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a clamopensenidade; os vícios da autopensenidade trafarina; os pensamentos autodestrutivos; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a autocobrança em querer acertar sucessivamente; a ausência do limite sadio
da obstinação; o excesso de trabalho intelectual; a confusão entre “fazer o melhor poss vel”
e “atingir o melhor idealizado”; a falta de abertismo para o aprendizado com as falhas; o constrangimento gerado pelo erro; a ruminação; o medo de errar gerando estagnação; o perfeccionismo confundido como sendo excelência na Socin Patológica; a autoindisciplina quanto à saúde física e mental; a falta de Higiene Consciencial; o desrespeito aos limites fisiológicos do soma;
o desrespeito ao próprio biorritmo; o aumento do cortisol; o comprometimento do sistema imunológico; a perturbação do sono; a insônia; o autocídio lento; o envelhecimento precoce; o suicídio;
a autodesorganização; as autocríticas exageradas; a autoimagem distorcida negativamente; a autocorrupção; a procrastinação ou o abandono de tarefas decorrente do receio de não estar bom o suficiente; a teimosia; a punição severa; a inaceitação e falta de abertura às heterocríticas; a falta de
empatia decorrente da baixa capacidade assistencial; os transtornos alimentares como forma de
controle sobre o próprio corpo; o sofrimento antecipado; a reação exagerada aos fatos; o constante sentimento de insatisfação; a arrogância do saber; o academicismo; a competitividade; as
comparações negativas; a ansiedade; a importância dada às notas; a necessidade de satisfazer expectativas externas; a perfeição vista enquanto salvação; a religiosidade; a dificuldade de fazer recins; o perfeccionismo como “mata-burro” da invéxis; a heterocobrança; a falta de confiança na
delegação de tarefas; a extensão da exigência da perfeição para os outros; a expectativa de poder
controlar os outros a fim destes realizarem os próprios desejos; o fato de o mundo não girar em
torno de si mesmo; a monarquia; o afastamento das pessoas; a possível extensão do perfeccionismo a outras áreas; o fato de manter a crença na perfeição só gerar infelicidade; o fato de não se
poder agradar a todos; a aceitação das desaprovações ocasionais; a valorização das pequenas conquistas, funcionando enquanto antídoto contra os mecanismos de autossabotagem; o direcionamento da automotivação para atividades evolutivas prioritárias; a fixação de objetivos realistas;
a importância do reconhecimento dos trafores a fim de superar os trafares; o ato de se permitir
momentos de lazer; os equívocos enquanto oportunidades de crescimento; o ato de rir dos próprios erros; o bom humor; o desenvolvimento de autestima superando o receio do fracasso; a segurança pessoal e a aceitação de si mesmo eliminando a necessidade de aprovação externa; a busca
do aperfeiçoamento sadio; a reciclagem da condição de estudante perfeccionista para estudante
detalhista.
Parafatologia: a falta da vivência do estado vibracional (EV) profilático; a hipótese da
origem multiexistencial do perfeccionismo; o desperdício de energias conscienciais (ECs) em sessões de estudos exageradas; a deficiência de autodefesas energéticas do estudante perante os hetero e autassédios; o desequilíbrio das ECs pessoais; a ausência de lucidez quanto à vida multidimensional; a falta de abertura mental às inspirações extrafísicas; os insights promovidos pelos
amparadores extrafísicos de função durante as provas; as desintoxicações energéticas geradas pela
superação das autocobranças excessivas; a aquisição de autoconfiança eliminando o hábito da
vampirização energética; a autossuficiência energética pondo fim às manipulações conscienciais;
a importância de promover as desassimilações simpáticas (desassins); a lucidez quanto à parabússola consciencial da priorização evolutiva; a inteligência evolutiva (IE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o perfeccionismo estudantil enquanto produto do sinergismo responsabilidade–falta de autodiscernimento; o sinergismo carência afetiva–baixa autestima–autoinsatisfação; o sinergismo autoinsatisfação-autodesvalorização; o sinergismo das recins motivadas
pela qualificação assistencial; o sinergismo autorrespeito-heterorrespeito; o sinergismo maior
autocompreensão–menor atribulação; o sinergismo vontade decidida–intencionalidade construtiva.
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Principiologia: o princípio da imprestabilidade do perfeccionismo; o princípio de não
dourar a pílula; o princípio de nenhuma solução ser ponto final; o princípio da impossibilidade
da perfeição na intrafisicalidade; o princípio da inevitabilidade das adversidades; o princípio da
preservação da vida; o princípio da produtividade sadia; a necessidade do princípio da autoconvivialidade sadia; o princípio do relaxe e aproveite; o princípio de ninguém evoluir sozinho;
o princípio da descrença (PD).
Codigologia: a profilaxia das posturas perfeccionistas pela aplicação do código pessoal
de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da invéxis exigindo a atenuação do perfeccionismo para alcance do
completismo; a teoria da evolução consciencial infinita; a teoria da autenticidade consciencial;
a teoria do completismo existencial.
Tecnologia: o perfeccionismo opondo-se à técnica do detalhismo; a técnica da conciliação do estudo com lazer; a técnica do estudo com prazer; a técnica de eliminar pensamentos derrotistas; a técnica da autopensenidade sadia; a técnica da listagem de trafores e trafares sem subestimação; as técnicas de autopesquisas colocadas em prática; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica do EV; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica da
autodecisão; a técnica do enfrentamento dos erros sem dramatizações; a técnica da autovigilância contínua quanto às posturas perfeccionistas; a eliminação do trafar da autocobrança por meio
da técnica da autocompreensão; a técnica da autografoconsciencioterapia; as técnicas da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC).
Voluntariologia: a autodisponibilidade para dar suporte intelectual às conscins com dificuldades de aprendizado por meio do voluntariado do conhecimento (monitoria); a busca pela superação do egocentrismo pelo trabalho no voluntariado cosmoético interassistencial; a exposição
positiva do voluntariado verbetográfico; o perfeccionismo enquanto variável a ser evitada pelos
voluntários–autores de gescons.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Recinologia;
o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: a impaciência no processo de aprendizado enquanto efeito da inaceitação
de si mesmo; os efeitos nocivos da autocobrança impedindo o trabalho intelectual eficaz e sadio;
a busca pela aprovação por meio do sucesso acadêmico enquanto efeito da baixa autestima;
o efeito da baixa autestima decorrente da rigorosidade excessiva consigo mesmo; a dificuldade
de solucionar tanto problemas lógico-matemáticos quanto pessoais sendo efeito do pensamento
inflexível; a autossabotagem enquanto efeito da insegurança; os efeitos destrutivos do estresse;
o desenvolvimento de patologias sendo efeito da rigidez pensênica; a irritabilidade enquanto efeito do desperdício das energias conscienciais; os efeitos da autoconscientização do perfeccionismo na superação do trafar; os efeitos evolutivos do otimismo.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos.
Ciclologia: o ciclo autoculpa-autovitimização-estagnação; a autocompreensão alcançada por meio da conscientização do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a descoberta dos ciclos
do perfeccionismo; a aplicação do ciclo erro-retificação-aprendizado; a autodisciplina no ciclo
estudar-repousar.
Enumerologia: a antissomática; a antiassistencialidade; o antiparapsiquismo; o antiexemplarismo; a antidesassedialidade; o anticompletismo; a antievolutividade.
Binomiologia: o binômio conflito íntimo–válvula de escape; o binômio carência social–
–reconhecimento público; o binômio patológico autassédio-heterassédio; o binômio psicossoma-mentalsoma; o binômio exaurimento energético–emocionalismos; a ausência do binômio autocrítica cosmoética–autestima saudável; o binômio autocompreensão-autossuperação; o binômio
hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio mundividência traforista–otimismo racional.
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Interaciologia: a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação
baixa autorreflexão–robotização existencial; a interação insegurança-autocobrança-competitividade sustentadora do perfeccionismo; a interação rigidez mental–rigidez muscular; a interação
pais-filho; a interação aluno-professor; a interação amparador-amparando; a interação autodeterminação–discernimento–inteligência evolutiva.
Crescendologia: o crescendo superação do perfeccionismo–priorização assistencial;
o crescendo experimentação-aperfeiçoamento; o crescendo assistencial estudante perfeccionista–
–professor antiperfeccionista por meio da autovivência e superação do trafar.
Trinomiologia: a desconsideração do lazer no trinômio automotivação-trabalho-lazer;
o trinômio invéxis-gescons-antiperfeccionismo; o trinômio cansaço-estresse-estafa; o trinômio
antissomática–anti-homeostática–antiproéxis; o trinômio despriorização do domínio das ECs–
–carência de IE–intrafisicalidade.
Polinomiologia: o polinômio inteligência somática–inteligência emocional–inteligência
intelectual–inteligência parapsíquica.
Antagonismologia: o antagonismo estudo desassediador / estudo assediador; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo materialismo / multidimensionalidade; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo evitação do erro / defesa do
ego; o antagonismo fixação da autoculpa / reparação do erro; o antagonismo estudante perfeccionista / estudante competente.
Paradoxologia: o paradoxo de buscar a perfeição nunca acreditando ser suficientemente bom para alcançá-la; o paradoxo de o perfeccionista obcecado pelo controle, sendo na verdade, controlado pelo medo e pelas expectativas; o paradoxo de o perfeccionismo resultar em baixa
produtividade (estafa intelectual); o paradoxo inteligência intrafísica excelente–inteligência evolutiva ausente; o paradoxo responsabilidade intelectual–irresponsabilidade holossomática; o paradoxo de o medo de sofrer gerar sofrimento; o paradoxo de o perfeccionista poder não ser organizado; o paradoxo alta capacidade–baixa realização.
Politicologia: a autocracia; a egocracia; a escravocracia; a fobiocracia; a assediocracia;
a baratrosferocracia; a teocracia; a carência da conscientização sobre a meritocracia; a monarquia; a política demagógica de querer agradar a todos.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada sem critérios; a lei da atração dos
afins.
Filiologia: a academicofilia; a intelectofilia; a ausência de assistenciofilia; a falta de priorofilia.
Fobiologia: a imperfecciofobia; a hedonofobia; a criticofobia; a decidofobia; a autodisciplinofobia; a sociofobia; a conviviofobia; o medo da autexposição.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a síndrome de burnout; a síndrome do
impostor; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da autovitimização; a síndrome da pressa; a síndrome da insegurança; a síndrome do bonzinho; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de vincular o esforço ao sofrimento; a mania de querer mostrar aos
outros o próprio sofrimento; a mania de agradar; a religiomania; a mania de imaginar o pior;
a mania do estresse; a mania de virar a noite estudando; a fracassomania; o fim da mania de auto
e heterocríticas destrutivas.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito do saber absoluto; o mito da elevação íntima pela dor e o sofrimento; o mito de somente o alcance de o primeiro lugar possuir valor.
Holotecologia: a egoteca; a antissomatoteca; a patopensenoteca; a psicossomatoteca;
a intelectoteca; a maturoteca; a proexoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosografia; a Intelectologia; a Pedagogia; a Autorreeducaciologia; a Autossuperaciologia; a Autocompreensiologia; a Autoconfianciologia;
a Assistenciologia; a Pensenologia; a Autoquestionologia; a Autodesassediologia; a Conscienciometria; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin em subnível; a conscin trafarista; a isca humana inconsciente;
a conscin-robô; a conscin refém de si mesma; a conscin competitiva; a conscin estressada; a conscin erudita; a pessoa decidida; a pessoa caxias; a conscin casca grossa.
Masculinologia: o estudante perfeccionista; o estudante paranoico; o aprendiz inflexível; o aluno “oito ou oitenta”; o pesquisador ultraexigente; o aluno “infal vel”; o aluno imaturo;
o pré-serenão vulgar; o trabalhador intelectual sem férias; o pesquisador; o certinho; o controlador; o religioso; o intermissivista; o agente retrocognitor; o inversor; o reciclante.
Femininologia: a estudante perfeccionista; a estudante paranoica; a aprendiza inflexível;
a aluna “oito ou oitenta”; a pesquisadora ultraexigente; a aluna “infal vel”; a aluna imatura; a pré-serenona vulgar; a trabalhadora intelectual sem férias; a pesquisadora; a certinha; a controladora;
a religiosa; a intermissivista; a agente retrocognitora; a inversora; a reciclante.
Hominologia: o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens
antissomaticus; o Homo sapiens antiexemplaris; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
competitor; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: estudante perfeccionista automimético = aquele consciente ou não da
própria patologia, alheio às características do perfeccionismo, estagnado, não fazendo esforços
para mudar; estudante perfeccionista neoparadigmático = aquele consciente da própria patologia,
conhecedor das características do perfeccionismo, em processo de reciclagem, fazendo esforços
para mudar.
Culturologia: a cultura de premiar somente os melhores; a cultura da valorização do
perfeccionismo; a cultura repressora; a cultura grega; a cultura japonesa.
Origem. Segundo a Etiologia, é possível listar pelo menos 2 fatores causadores ou propulsores do perfeccionismo estudantil:
1. Paragenética: a herança paragenética do traço perfeccionista, desenvolvido e incorporado ao próprio temperamento pela conscin há muitas vidas, sendo religiosa, artista ou monarca.
2. Mesologia: o desenvolvimento ou a exacerbação do perfeccionismo, a partir da influência de pais ou professores, por exemplo, podendo ocorrer o direcionamento da manifestação patológica a determinada área.
Terapeuticologia. Consoante a Parapatologia, eis, por exemplo, 13 atitudes práticas para superar e / ou diminuir o perfeccionismo estudantil, descritas em ordem alfabética:
01. Aceitação: do processo evolutivo little by little.
02. Análise: dos pensenes continuadamente.
03. Aquisição: dos trafores sustentadores da autestima sadia.
04. Cessação: da entrada nos ciclos viciosos do perfeccionismo.
05. Compreensão: dos mecanismos de ação da patologia.
06. Desenvolvimento: do parapsiquismo confrontador da necessidade de controle da
conscin.
07. Eliminação: da competitividade e do pensamento trafarista, aceitando a si próprio
com todos os trafares e trafores.
08. Instalação: dos EVs profiláticos.
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09. Observação: de modos de estudar e viver mais maduros, sadios e produtivos;
e, consequentemente, a reprodução desses.
10. Priorização: da interassistencialidade.
11. Reconhecimento: da condição patológica do perfeccionismo.
12. Registro: dos pensamentos, sentimentos e energias vinculados aos padrões perfeccionistas.
13. Utilização: dos trafores determinação, persistência e responsabilidade com discernimento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estudante perfeccionista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autodeterminologia: Autovoliciologia; Neutro.
04. Autorganização nos estudos: Autorganizaciologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Conscin perfeccionista: Parapatologia; Nosográfico.
07. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
08. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
09. Impossibilidade de omnicomprazimento: Conviviologia; Neutro.
10. Impossibilidade natural: Intrafisicologia; Neutro.
11. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
12. Síndrome da pré-derrota: Parapatologia; Nosográfico.
13. Síndrome do impostor: Parapatologia; Nosográfico.
14. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
15. Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

O PERFECCIONISMO É DESPERDÍCIO DE TEMPO, SAÚDE,
ENERGIAS E CAPACIDADE CONSCIENCIAL, EVIDENCIANDO A INCOERÊNCIA EVOLUTIVA DA CONSCIN INTERMISSIVISTA AINDA PERSISTINDO NESSA CONDIÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda cultiva trafares relativos ao perfeccionismo estudantil? Já busca superar tal inconveniência?
Bibliografia Específica:
1. Araújo, Ana Luíza de Carvalho; Bichara, Felippe Feres; & Araújo, Leopoldo Freitas; Perfeccionismo:
Autoconhecimento e Desapego dos Ideais Perfeitos; Artigo; XI Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do
Iguaçu, PR; 14-17.07.14; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 18; N. 1; Ed. Especial; Seção: Artigo Original; 1 E-mail;
8 enus.; 3 microbiografias; 3 siglas; 3 técnicas; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2014; páginas 48 a 58.
2. Brown, Brené; A Arte da Imperfeição: Abandone a Pessoa que você acha que deve Ser e seja você mesmo (The gifts of Imperfection); trad. Antonio Carlos Vilela; 184 p.; 19 seções.; 16 caps.; 5 citações; 12 cronologias; 28
enus.; 1 foto; 2 microbiografias; 2 questionários; 6 siglas; 3 websites; 36 notas; alf.; 23 x 16 cm; br.; 1ª imp.; Novo Conceito Editora; Riberão Preto, SP; 2012; páginas 17, 30, 35, 65, 82, 83, 86 a 88, 91 e 104.
3. Domar, Alice D.; & Kelly, Alice Lesch; Você pode Ser Feliz sem Ser Perfeita: Como se Libertar das Cobranças Excessivas e se Aceitar do Jeito que você é (Be Happy without Being Perfect); revisoras Isabella Leal; Milena
Vargas; & Shiela Til; trad. Flávia Rossler; 240 p.; 13 seções; 10 caps.; 17 cronologias; 32 enus.; 9 estatísticas; 2 microbio-
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grafias; 7 siglas; 6 tabs.; 85 técnicas; 4 testes; 1 website; 1 nota; alf.; 20,5 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2010;
páginas 27, 37, 38, 49, 50, 53 a 58, 105, 106, 118, 120, 144, 147, 157, 167, 170, 175, 182, 213, 221, 226 e 227.
4. Pedroso, Thatianna; Antiperfeccionismo na Invéxis; Artigo; V CINVÉXIS: Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 10-13.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 16 enus.; 1 microbiografia; 6 siglas; 4 técnicas; 1 teste; 4 notas; 16 refs.; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2005; páginas 187 a 195.
5. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
644, 1.288 e 1.294.
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ESTUDIOSIDADE
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estudiosidade é a capacidade pessoal, dedicação ou aplicação ao estudo,
perquirição, pesquisa e investigação sistemática, com profundidade e interesse, das realidades
universais da consciência, da Natureza ou do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo estudioso vem do idioma Latim, studiosus, “estudioso; aplicado;
cuidadoso; zeloso”. Apareceu no Século XV. A palavra estudiosidade surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Analiticologia. 2. Pesquisologia. 3. Sapienciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo estudo:
desestudada; desestudado; desestudar; desestudo; estudada; estudado; estudador; estudantaço;
estudantada; estudantado; estudantal; estudantão; estudante; estudanteco; estudantesco; estudantil; estudantina; estudantona; estudantório; estudantote; estudar; estudaria; estudável; estuderita; estuderite; estúdio; estudiosa; estudiosamente; estudiosidade; estudioso; inestudiosidade;
reestudar; reestudo.
Neologia. As duas expressões compostas estudiosidade conscienciológica e estudiosidade eletronótica são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Inestudiosidade. 2. Ignorantismo. 3. Apedeutismo.
Estrangeirismologia: a apex mentis; o principium incredulitatis; o principium conscientiologicum; a aplicação urbi et orbi da heterocrítica; o link consciencial via mentalsoma; o breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; o primus inter pares mentalsomático; os debates
públicos online no Tertuliarium; o investimento step-by-step na opus major; as priorizações sine
qua non para o compléxis; a diligence in study; o bookish; o strong profile intelectual.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da curiosidade intelectual; os holopensenes pró-concentração mental; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a estudiosidade; a qualidade de examinar as realidades ou o conhecimento
especulativo; a semperaprendência; o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
o exercício cotidiano de debruçar sobre livros; a definição das coordenadas para o estudo; a aplicação da mente à aprendizagem; a dedicação disciplinada à apreensão de neoideias; a disposição
incessante à apreciação de neoconceitos; a motivação progressiva à compreensão de neorrealidades.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parapreceptoria inerente à estudiosidade objetivando a tares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;
o sinergismo cognição útil–discernimento cosmoético–comunicação clara.
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Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os
princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio
da evolução permanente; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio
do posicionamento pessoal; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado diariamente;
o princípio da autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas; o princípio da insaturabilidade
autocognitiva quanto ao Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; as técnicas pessoais de estudo; a técnica dos 50 dicionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica do autodidatismo; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil; a técnica da reserva de leitura; a técnica do aperitivo intelectual.
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 Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o aproveitamento das lições informais do laboratório da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos heurísticos do mergulho técnico rotineiro em jornais, revistas,
livros, aulas, palestras, documentários, filmes, entrevistas; os efeitos recinológicos do despojamento em virar pelo avesso as próprias convicções; os efeitos reconfortantes da descoberta de
novos aspectos da realidade.
Neossinapsologia: o apreço pela formação continuada de neossinapses.
Ciclologia: o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano; a meticulosidade e constância no ciclo ler-anotar-refletir-escrever; o ciclo cosmoético aprender-ensinar.
Enumerologia: o ato de observar detalhadamente; o ato de esquadrinhar pacientemente;
o ato de consultar incansavelmente; o ato de ponderar exaustivamente; o ato de sintetizar racionalmente; o ato de instruir inteligentemente; o ato de amadurecer conscientemente.
Binomiologia: o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição das autoprioridades; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio qualidade da elaboração mental–qualidade das prioridades pessoais; o binômio megacons-megaprioridades; o binômio Verbetologia-Verbetografia; o binômio cosmovisiológico extensão–profundidade cognitiva; a superação técnica do binômio patológico fadiga–preguiça mental; a autoconsciencialidade lúcida quanto ao binômio conhecimento-responsabilidade.
Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;
a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin;
a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências; a interação organização mental–
–organização espacial; a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação parapedagógica Programa de Aceleração da Erudição (PAE: REAPRENDENTIA)–Curso Formação
de Autores da Conscienciologia (UNIESCON); a interação cosmograma-conscienciograma; a interação curiosidade sadia–estudiosidade.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex; o crescendo Bibliologia-Bibliografia; o crescendo (aliteração) aula-artigo-autorado;
o crescendo planejamento-organização-consecução; o crescendo infinito das neocognições quanto ao Cosmos.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio Bibliomática-Lexico-
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mática-Enciclomática; o trinômio olho clínico–escuta ativa–mente aberta; o trinômio raciocinar-comunicar-operacionalizar; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo intenção
de informar / intenção de convencer; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem
psicossomática; o antagonismo informação dosificada pró-assistido / informação dosificada pró-assistente; o antagonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomática; o antagonismo
economia de males / economia de bens; o antagonismo ponderação / psicomotricidade; o antagonismo estudiosidade / cultura televisiva; o antagonismo proatividade intelectual / passividade intelectual.
Paradoxologia: o paradoxo da verpon mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável; o paradoxo da conscin vulgar negligenciar o incremento do único patrimônio pessoal, a autocognição.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. As políticas educacionais para o desenvolvimento do pensamento crítico.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual, interassistencial, evolutivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;
a cognofilia; a verponofilia.
Mitologia: o mito do estudo intensivo ser prejudicial.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a pesquisoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Culturologia; a Curiosologia; a Pesquisologia; a Analiticologia; a Tecnologia; a Compreensiologia; a Educaciologia; a Metodologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin interessada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o semperaprendente; o cultor do conhecimento.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a semperaprendente; a cultora do conhecimento.
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Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: estudiosidade conscienciológica = a capacidade pessoal, dedicação ou
aplicação ao estudo, perquirição, pesquisa e investigação sistemática, com profundidade e interesse, das realidades universais da consciência, da Natureza ou do Cosmos, segundo a Conscienciologia; estudiosidade eletronótica = a capacidade pessoal, dedicação ou aplicação ao estudo, perquirição, pesquisa e investigação sistemática, com profundidade e interesse, das realidades universais da consciência, da Natureza ou do Cosmos, segundo a Eletronótica ou a Ciência Convencional.
Culturologia: a cultura da Educaciologia; a Multiculturologia da Mentalsomatologia;
a cultura útil.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estudiosidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
07. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
09. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia; Homeostático.
10. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
12. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
15. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.

O PATAMAR DE ESTUDIOSIDADE DA CONSCIÊNCIA INDICA A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, AS AUTOPRIORIZAÇÕES,
A AUTOCOSMOETICOLOGIA E A PARAPERCUCIENCIOLOGIA DO EGO NOS CAMINHOS EVOLUTIVOS DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, exemplifica qual categoria de estudiosidade?
Elementar ou erudita?
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ESTUDIOSIDADE TARDIA
(GERONTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A estudiosidade tardia é a aptidão, dedicação ou aplicação da conscin, homem ou mulher, a partir da terceira idade, aos estudos e pesquisas prioritários ao autaprimoramento intelectual e à manutenção da saúde consciencial, com foco na Evoluciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo estudiosidade vem do idioma Latim, studiosus, “estudioso; aplicado; cuidadoso; zeloso”. Apareceu no Século XV. A palavra estudiosidade surgiu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Estudiosidade serôdia. 2. Interesse pelo aprendizado na terceira idade. 3. Estudiosidade do geronte. 4. Dedicação do geronte ao estudo.
Neologia. As duas expressões compostas estudiosidade tardia compulsória e estudiosidade tardia voluntária são neologismos técnicos da Gerontologia.
Antonimologia: 1. Estudiosidade precoce. 2. Analfabetismo. 3. Aplicação do conhecimento desde a infância. 4. Dedicação juvenil ao estudo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autaprimoramento intelectivo.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Estudo: evolutividade sempiterna.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da reeducação consciencial; o holopensene pessoal do autoconhecimento; o holopensene da saúde integral; o holopensene da Higiene Mental; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; o holopensene da interassistencialidade; a superação do holopensene da acomodação evolutiva.
Fatologia: a estudiosidade tardia; a estudiosidade longeva; o comprometimento com
o próprio conhecimento; as decisões individuais conduzindo ao estudo; o enfrentamento das situações difíceis operando reciclagens; o megatrafor aplicado na vontade e necessidade; a crise oportunizando a aprendizagem; a conquista da coragem para evoluir; a voliciolina; a conduta cosmoética ao estudo; a maturidade ideal; o ambiente com predominância de pessoas na terceira idade
biológica, lúcidas e equilibradas; a garra; a persistência; o ânimo; o humor; a autodisposição;
a automotivação; a autodeterminação; a autoconfiança; o ato de saber priorizar o melhor no momento evolutivo; a autodisponibilidade assistencial para o estudo em grupo; a escuta e atenção
nas aulas; a inteligência longeva; a longevidade lúcida e produtiva; a influência da alimentação
e execícios físicos na manutenção da inteligência somática; a autoconcentração nos objetivos interassistenciais da tares; a superação das tensões da prática profissional; o desafio e autossuperação diante do problema na leitura; a autorganização da personalidade; o caminho de conquista
e sustentação da condição de desperticidade, no papel de estudante; a mudança de patamar evolutivo; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a estudiosidade tardia oportunizando a interassistencialidade social.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal identificando a necessidade de evolução; a oportunidade e o acesso
a paraideias no estudo; a autocognição paraperceptiva ampliando a autossuficiência do(a) geronte
lúcido(a); as autocompensações evolutivas multidimensionais; a autoparaperceptibilidade aplicada à otimização da autevolução; os extrapolacionismos parapsíquicos motivadores.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–inteligência longeva; o sinergismo autorreflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo autocientificidade-estudiosidade.
Principiologia: o princípio da aprendizagem vitalícia; o princípio da busca constante
da despeticidade; o princípio do exemplarismo geronte quanto ao autodidatismo; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; os princípios da longevidade humana útil; o princípio da seriexialidade evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a estudiosidade tardia.
Teoriologia: a teoria da saúde consciencial; a teoria da inteligência geronte.
Tecnologia: a técnica da vivência evolutiva em qualquer idade física; as técnicas da experiência evolutiva; as paratécnicas desafiadoras.
Voluntariologia: o geronte voluntário na docência conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Profissionais da Saúde; o Colégio Invisível da Paraeducação.
Efeitologia: o efeito da estudiosidade tardia na terceira idade; o efeito da autodisponibilidade ao estudo; o efeito consciencial da ajuda; os efeitos surpreendentes da evolução; o efeito do amparo extrafísico para o autoconhecimento.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio do estudo.
Ciclologia: o ciclo teoria-prática; o ciclo vida intrafísica–vida extrafísica; o ciclo saúde
consciencial–saúde holossomática.
Enumerologia: a intelectualidade tardia; a autocognição tardia; a autorreflexão tardia;
a cosmoeticidade tardia; a interassistencialidade tardia; as autossuperações tardias; a evolutividade tardia.
Binomiologia: o binômio vontade-persistência; o binômio autatilamento-longevidade;
o binômio priorização-otimização; o binômio saúde mental–bem-estar.
Interaciologia: a interação intercompreensão-interassistencialidade; a interação paciência-persistência.
Crescendologia: o crescendo identificação da demanda do assistido–ato interassistencial do assistente.
Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-determinação; o trinômio conhecer-compreender-aprender; o trinômio autolucidez-autocognição-autodiscernimento; o trinômio memória–associações de ideias–atenção dividida.
Antagonismologia: o antagonismo inteligência evolutiva / ignorância antievolutiva;
o antagonismo lucidez / inconsciência; o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade
consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo do longevo com atitudes imaturas, típicas da juventude;
o paradoxo heurístico megafoco autopensênico–abertismo autopensênico.
Politicologia: as políticas públicas de atendimento ao idoso; as políticas sociais básicas
previstas na Lei N. 8.842, de 4 de janeiro de 1994; as políticas educacionais das universidades da
terceira idade.
Legislogia: a Lei N. 10.741, implantando o Estatuto do Idoso.
Filiologia: a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a superação das fobias sustentadoras dos auto e heterassédios; a superação
da cogniciofobia; o enfrentamento à mentalsomatofobia.
Sindromologia: a regressão da lucidez intrafísica nas síndromes demenciais.
Maniologia: a mania de queixa; a mania de autorreferenciar-se “velho”.
Mitologia: o mito da incapacidade de trabalho do geronte; o mito do elixir da juventude.
Holotecologia: a gerontoteca; a somatoteca; a macrossomatoteca; a ressomatoteca;
a androteca; a ginoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
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Interdisciplinologia: a Gerontologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Equilibriologia;
a Priorologia; a Somatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin assistente; a conscin interassistencial; a conscin autossuperadora;
a conscin motivada; a equipe da reeducação; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o geronte semperaprendente; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o exemplarista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o completista; o reeducador; o evoluciente;
o exemplarista; o conscienciólogo.
Femininologia: a geronte semperaprendente; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a exemplarista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a completista; a reeducadora; a evoluciente;
a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens geronticus; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: estudiosidade tardia compulsória = a da pessoa na terceira idade retomando os estudos por necessidade de sobrevivência; estudiosidade tardia voluntária = a da conscin na terceira idade retomando os estudos por vontade própria, motivada quanto à autocognição.
Culturologia: a cultura da saúde holossomática; a cultura da evolução interconsciencial; a cultura do aprendizado; a cultura da holomaturidade; a cultura da Sociologia; a cultura
da longevidade humana produtiva; a cultura da Gerontologia.
Benefícios. Sob o aspecto da Saúde Consciencial, eis, em ordem alfabética, 10 benefícios passíveis de serem alcançados pela conscin geronte ao retomar a estudiosidade tardia:
01. Ampliação do conhecimento.
02. Ampliação do dicionário cerebral.
03. Aumento da autoconfiança.
04. Aumento da lucidez.
05. Desenvolvimento da concentração mental.
06. Manutenção da memória.
07. Melhoria da ampliação da capacidade de inovação.
08. Qualificação da atenção.
09. Reeducação parapsíquica.
10. Reeducação pensênica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a estudiosidade tardia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
Autorreeducação na maturidade: Recexologia; Homeostático.
Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Consciência crescente: Autopesquisologia; Homeostático.
Desafio da longevidade ativa: Intrafisicologia; Homeostático.
Educação psicomotora: Somatologia; Neutro.
Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
Evolução da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
Maturidade holopensênica: Holopensenologia; Neutro.
Memória contínua: Holomemoriologia; Neutro.
Otimização dos desempenhos: Holomaturologia; Homeostático.
Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.

A ESTUDIOSIDADE TARDIA É CORREÇÃO DE ROTA PRIORITÁRIA DA CONSCIN GERONTE LÚCIDA, AUTOMOTIVADA A AUTOVIVENCIAR POSITIVAMENTE A AMPLIAÇÃO
DO CONHECIMENTO EM PROL DA EVOLUÇÃO PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se deu a oportunidade de estudar o macrouniverso para entender o microuniverso consciencial, mesmo tardiamente? Quais proveitos evolutivos vem obtendo?
Bibliografia Específica:
1. Small, Gary; A Ciência da Longevidade: Os Oito Passos Essenciais para Manter a Mente Alerta e o Corpo Jovem (The Longevity Bible); revisoras Marianne Linz; & Soraia Araújo; trad. Maria Inês Duque Estrada; 350 p.;
3 partes; 77 caps.; 10 enus.; 47 ilus.; 1 website; 2 apênds.; alf.; Agir Editora; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 15 e 295.

I. Z.
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ESTUDO DOS CLÁSSICOS
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estudo dos clássicos é a leitura ativa e intensiva capaz de reciclar, à luz
do corpus da Conscienciologia, o conteúdo das obras escritas fundamentais para a estruturação do
conhecimento humano devido à relevância ideativa e a releiturabilidade, a fim de ampliar e aprofundar a autocognição do intermissivista e assistir às conscins e consciexes estagnadas nos conteúdos da obra em análise, promovendo o descortino de novos horizontes intelectuais e a mudança de patamar evolutivo para todos os envolvidos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo estudo vem do idioma Latim, studium, “trabalho; cuidado; zelo;
vontade; desejo; favor; benevolência; ação de estudar; ocupação; profissão; doutrina; seita; escola; sala; gabinete de estudo; colégio; corporação”. Apareceu no Século XIII. A palavra clássico
deriva do mesmo idioma Latim, classicus, “pertencente à primeira classe; de primeira ordem; de
elite; relativo à Arte, à cultura dos antigos gregos e romanos”, proveniente de classis, “classe”.
Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Estudo pró-evolutivo das obras-primas do conhecimento humano.
2. Leitura dos clássicos.
Neologia. As duas expressões compostas estudo dos clássicos iniciante e estudo dos
clássicos maduro são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Estudos acadêmicos; estudos profissionais. 2. Submissão aos clássicos. 3. Renascimento histórico; revivalismo.
Estrangeirismologia: a quest for knowledge; a ouverture d’esprit; os Great Books of the
Whole World; a postura reciclogênica do bookworm; o upgrade do conhecimento humano; a liberal education revisitada sob o paradigma consciencial; o desnudamento interassistencial das magna opera dos gênios da Humanidade; a assistência intelectual urbi et orbi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego da intelectualidade interassistencial.
Citaciologia. Eis citação em Latim (Aristóteles, 384–322 a.e.c.) acerca do posicionamento pessoal quanto ao embate entre a sabedoria dos grandes pensadores e as verpons: – Amicus
Plato, sed magis amica veritas.
Filosofia. O Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o materpensene pessoal da aquisição de conhecimento; o holopensene bibliográfico pessoal; o holopense pessoal da assistência mentalsomática; os taquipensenes; a taquipensenidade; os contrapensenes sadios; a contrapensenidade sadia; os qualipensenes; a qualipensenidade; o holopensene da hiperacuidade pessoal; os sumopensenes desencadeados pela heurística pessoal.
Fatologia: o estudo dos clássicos; o gap abissal entre o conteúdo dos clássicos e o corpus da Conscienciologia; o estudo dos clássicos como pré-requisito à síntese dos conhecimentos
da Humanidade, próprio da Enciclopediologia; a força do confor da obra lida no idioma original;
o rastreamento dos ismos e logias; as linhas de pensamento antigas desembocando na Conscienciologia; a autorganização para os estudos; o autodidatismo permanente; a superação das lacunas
da formação cultural; o autoposicionamento perante o tema da obra; a metria prática dos gigantes
dos Séculos; a Aleia dos Gênios do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC)
passada a limpo; a extração do suprassumo do conhecimento humano; o “desconto” dado ao autor
analisado em função do contexto evolutivo da época; a extirpação do rabo preso ideológico; os

10308

Enciclopédia da Conscienciologia

estudos da fase preparatória e o reforço da fase exemplificativa da proéxis; a elencagem dos
cl ssicos pessoais; o erro do desprezo às obras cl ssicas por serem consideradas “ultrapassadas”;
o bem-estar provocado pela leitura de obra edificante; os alicerces da megagescon pessoal; a formação cultural universalista sustentadora da auditoria da pancognição; a expansão da abrangência
do pensamento e do alcance da ação multidimensional; a autoconsciência quanto aos limites
cognitivos pessoais; a interassistencialidade sendo superior às ideias em geral; a Cognópolis Foz
do Iguaçu, PR; a hipótese de as gescons atuais (Ano-base: 2012) dos gênios da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) se tornarem obras clássicas no futuro.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a leitura dos clássicos estimulando a holomemória; a raiz paragenética das ideias inatas pessoais; as consciexes
presas à linha filosófica retrógrada; o aumento das possibilidades de assistência na tenepes pelo
conhecimento adquirido; o ato de agregar valor à Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) a partir da identificação e enriquecimento da linha de atuação holobiográfica; a assistência às consciexes pelo
upgrade dos conceitos de área do conhecimento ocorrida durante a leitura e os debates sobre os
clássicos; os amparadores extrafísicos acessados nas bibliotecas; a inspiração dos amparadores no
momento de reflexão induzido por trechos instigantes; a sinalética energética e parapsíquica pessoal acusando a presença de consciexes vinculadas ao livro em análise; a paracaptação retrocognitiva; a recuperação de cons rumo ao autodiscernimento maior; o contato da conscin leitora com
a consciex autora desencadeando atribuições tarísticas com a chancela do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estudo dos clássicos–artefatos do saber; o sinergismo
das associações de ideias; o sinergismo dos cotejos; o sinergismo livros clássicos–línguas clássicas.
Principiologia: o princípio dos afins se atraem governando a evocação mais intensa de
consciexes; o princípio da descrença embasando as auto e heterocríticas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) reforçando a possibilidade de reciclagem de conscins, guias-cegos e assediadores, ex-partidários ou ex-adversários, de antiga área do conhecimento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo as recins.
Teoriologia: a barreira teórica; o entendimento da teoria e a autexperimentação dos
princípios, conceitos e técnicas da Conscienciologia facultando a atualização do conhecimento
humano; o conceito de obra clássica pessoal expandido pela teoria da seriéxis.
Tecnologia: a técnica do aperitivo intelectual na escolha da leitura prioritária; a técnica
da reserva de leitura; a técnica do aquecimento neuronial; a técnica da leitura, livro após livro,
ininterruptamente; a técnica da releitura; as técnicas do curso Heterocrítica de Obra Útil; a técnica da leitura e debate dos clássicos pela dupla evolutiva, cada qual com a obra pessoal anotada.
Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca do CEAEC; o voluntário atuante no Programa de Aceleração da Erudição (PAE) da Reaprendentia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da
Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito ampliador do dicionário cerebral analógico poliglótico nas abordagens aos clássicos; o efeito de supernutrição intelectual resultante do ato de se debruçar nos
livros; o efeito catalisador da leitura dos clássicos para a gescon pessoal; o efeito dos clássicos
no alcance da polimatia.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes das leituras úteis; a refutação das retrossinapses em prol da construção de neossinapses; as neossinapses geradas pelas neoideias
dos debates construtivos; as neossinapses desencadeando recins.
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Ciclologia: os ciclos de leitura e debates do PAE; o ciclo leitura de obras antigas–leitura de obras novas; o ciclo leitura-reflexão-releitura; o ciclo ininterrupto análise-síntese.
Enumerologia: o aperfeiçoamento dos atributos mentaissomáticos; o aperfeiçoamento
do senso crítico; o aperfeiçoamento das influências intelectuais; o aperfeiçoamento das abordagens conscienciológicas; o aperfeiçoamento da capacidade de argumentação; o aperfeiçoamento
dos ganchos didáticos; o aperfeiçoamento das percepções extrassensoriais.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocrata argumentum ad
hominem–argumentum ad baculum; o binômio poliglotismo–leitura no original; o binômio obra
antiga–interpretação nova; o binômio especialismo-generalismo; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; a autoconsciencialidade lúcida quanto ao binômio conhecimento-responsabilidade.
Interaciologia: a interação leitor-bibliopola; a interação leitor-autor; a interação leitura-paraperceptibilidade; a interação obra clássica–traduções na reinterpretação do conhecimento; a interação técnica do cosmograma–leitura dos clássicos; a interação leitura dos clássicos–
–autexperimentação; a interação Imagística-Imagética.
Crescendologia: o crescendo Helenismo-Conscienciologia; o crescendo Humanismo-Conscienciologia; o crescendo Iluminismo-Conscienciologia; o crescendo Eletronótica-Conscienciologia; o crescendo Ética-Cosmoética; o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo Política-Parapolítica; o crescendo Epistemologia-Parepistemologia; o crescendo Filosofia-Holofilosofia.
Trinomiologia: o trinômio sebo-livraria-megastore; o trinômio fichamento-resumo-resenha; o trinômio leitura-escrita-autoria; o trinômio passado-presente-futuro.
Polinomiologia: o polinômio folheamento–leitura superficial–leitura analítica–leitura
sintópica; o polinômio leitor-tradutor-professor-escritor.
Antagonismologia: o antagonismo biblioteca pessoal / biblioteca pública; o antagonismo ler o clássico / ler sobre o clássico; o antagonismo leitor dos clássicos / buscador borboleta;
o antagonismo crítica fundamentada / crítica fácil; o antagonismo sapiência útil / erudição estéril; o antagonismo logicidade pesquisística / beatitude intelectual; o antagonismo revivalismo
evolutivo / revivalismo antievolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo de a leitura de obras clássicas antigas ser forma de neofilia
da conscin.
Politicologia: a argumentocracia da Refutaciologia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço conjugando intelectualidade, parapsiquismo e assistência; a lei da espiral evolutiva ascendente.
Filiologia: a bibliofilia; a cogniciofilia; a mnemofilia; a criticofilia; a historiofilia; a autopesquisofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a cenotofobia; a reciclofobia; a autodiscernimentofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose.
Mitologia: o mito de todo clássico ser considerado difícil de ler; os mitos acadêmicos
criados em torno dos grandes autores e respectivas obras dificultando a abordagem isenta aos
mesmos; o mito de a leitura dos clássicos nunca decepcionar o leitor.
Holotecologia: a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Bibliologia; a Holofilosofia; a Para-Historiologia; a Civilizaciologia; a Seriexologia; a Holobiografologia; a Parapatologia; a Interassistenciologia; a Parapedagogiologia; a Poliglotismologia; a Megagesconologia; a Invexologia; a Recexologia; a Autorrecinologia; a Autorrevezamentologia; a Holocarmologia; a Autopesquisologia;
a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida leitora das obras clássicas; a isca humana lúcida; o ser
interassistencial; a conscin semperaprendente; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação; o humanista; o erudito.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a humanista; a erudita.
Hominologia: o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: estudo dos clássicos iniciante = o do intermissivista buscando a leitura
dos clássicos para aumentar a autocognição, porém encontrando demanda assistencial inesperada;
estudos dos clássicos maduro = o do intermissivista buscando a leitura dos clássicos no original
com o objetivo de promover auto e heterorreciclagens intelectuais de conscins e consciexes.
Culturologia: a cultura clássica; a cultura bibliológica; a cultura parapsíquica; a cultura da interassistência; o intercâmbio cultural; a Multiculturologia da Mentalsomatologia; o nível
cultural do candidato ao compléxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estudo dos clássicos, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Auditoria da pancognição: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
03. Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
04. Bibliologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
06. Consciência platônica: Perfilologia; Nosográfico.
07. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Cotejo Filosofia-Holofilosofia: Cogniciologia; Neutro.
09. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
11. Paracaptação retrocognitiva: Para-Historiografia; Neutro.
12. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
14. Revivalismo: Parassociologia; Neutro.
15. Sofocracia: Politicologia; Neutro.
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O ESTUDO DOS CLÁSSICOS VINCA AS NEOVERPONS
CONSCIENCIOLÓGICAS NA HOLOMEMÓRIA DOS INTERMISSIVISTAS E CATALISA A EVOLUÇÃO DE INÚMERAS
CONSCIÊNCIAS PRESAS A CONHECIMENTOS ANTIGOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se dedica ao estudo dos clássicos? Reconhece
a importância de tal esforço mentalsomático para a auto e heterassistência?
Bibliografia Específica:
1. Adler, Mortimer J.; & Doren, Charles Van; Como Ler Livros: O Guia Clássico para a Leitura Inteligente
(How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading); pref. José Monir Nasser; trad. Edward Horst Wolff;
& Pedro Sette-Câmara; 430 p.; 21 caps.; 11 citações; 97 enus.; 2 esquemas; 1 fluxograma; 8 testes; 2 apênds.; alf.; 25 x 18
x 3 cm; br.; É Realizações; São Paulo, SP; 2010; páginas 339 a 364.
2. Calvino, Italo; Por que Ler os Clássicos (Perché Leggere i Classici); com. Esther Calvino; trad. Nilson
Moulin; 288 p.; 36 caps.; 312 citações; 18 refs.; 18 x 12,5 cm; br.; 1ª reimp.; Companhia de Bolso; São Paulo, SP; 2007;
páginas 9 a 16.
3. Hutchins, Robert Maynard; Editor-chefe; Great Books of the Western World; Editor associado Mortimer
J. Adler; 54 vols.; DCCLXXIII + 31.466 p.; 2.076 caps.; 128 abrevs.; 15.834 citações; 11 cronologias; 106 diagramas;
11.153 enus.; 47 escalas; 298 esquemas; 10 fórmulas; glos. 1.371 termos; 14 legendas; 37 mapas; 74 microbiografias; 437
tabs.; 5.590 refs.; 7 adendos; 10 apênds.; alf.; ono.; 24 x 16,5 x 5,5 cm; enc.; Encyclopaedia Britannica; Chicago; Illinois;
EUA; 1952; páginas I a XVII e 1 a 131 do volume 1.
4. Vieira; Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos;
1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas
467 a 470.

O. M.
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ESTUDO PROJECIOCRÍTICO
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O estudo projeciocrítico é a análise racional de projeções conscienciais rememoradas e registradas, por meio da anatomização, interpretação e avaliação do conteúdo e da
forma das experiências extracorpóreas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo estudo vem do idioma Latim, studium, “trabalho; cuidado; zelo;
vontade, desejo; favor; benevolência; ação de estudar; ocupação; profissão; doutrina; seita; escola; sala; gabinete de estudo; colégio; corporação”. Apareceu no Século XIII. O elemento da composição projeção procede também do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho
de gua; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de
projicere, “lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo crítica deriva do mesmo idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “cr tica; arte de julgar, de criticar”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Análise crítica projeciológica. 02. Estudo técnico das projeções.
03. Estudo da projeciografia. 04. Avaliação crítica projetiva. 05. Apreensão crítica projetiva.
06. Sistematização científico-projeciológica. 07. Investigação mentalsomática projetiva.
08. Exame reflexivo acurado das projeções. 09. Escrutínio das experiências projetivas. 10. Inquirição projetiva aprofundada.
Neologia. As 3 expressões compostas estudo projeciocrítico, estudo autoprojeciocrítico
e estudo heteroprojeciocrítico são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 01. Abordagem eletronótica das projeções. 02. Ignorantismo projetivo.
03. Estudo de onirismos. 04. Análise tendenciosa das projeções. 05. Ociosidade mental pós-projetiva. 06. Desperdício de vivências extrafísicas. 07. Apatia mental projetiva. 08. Abstinência de
reflexão projeciológica. 09. Descaso projetivo. 10. Aversão projeciográfica.
Estrangeirismologia: a recherche projeciológica; o effort scientifique projeciológico;
a research projetiva; a inquiry projeciocrítica; o Zeitgeist; a Gestalt.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Projeciologia; o holopensene pessoal da projeciocrítica; o holopensene pessoal da Parapesquisologia; o holopensene pessoal da Criticologia;
o holopensene pessoal da Descrenciologia; os morfopensenes; a morfopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida.
Fatologia: o estudo projeciocrítico; o desassombramento projetivo consolidado; a Metodologia Projeciológica; o estudo das sincronicidades; o diário projetivo; a organização dos registros; a leitura atenta dos registros; a marcação de observações críticas; a detecção dos recessos
projetivos; o estudo das dificuldades da projeção consciente; o onirismo superado; a correta datação das projeções; o ir e vir a pontos específicos do registro; a síntese horizontal das achegas; os
gráficos; os mapeamentos; a planilha das vivências extrafísicas; a memorização inevitável das autoprojeções significativas; o conjunto de projeções rememoradas; a busca de autoconsensos projeciológicos; a compreensão da importância evolutiva das projeções; a avaliação projetiva; a autorresiliência interpretativa; a pluralidade decrescente de interpretações possíveis; o abertismo neofílico; o dicionário cerebral desenvolvido; o método hipotético-dedutivo; o método dialético; o ceti-
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cismo cosmoético; a autotolerância quanto à dúvida temporária; a autocorreção incessante dos erros interpretativos; o foco na utilidade evolutiva da experiência; o automegafoco; as descobertas
projetivas; o autodiagnóstico projetivo; a autoimagem vista no espelho das projeções; a Tipologia
das projeções; o tratado Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; a validação coletiva das interpretações projeciológicas nos debates conscienciológicos; a autovalidação íntima; a serendipitia pesquisística; a Enciclopédia da Conscienciologia; as
tertúlias conscienciológicas; a capacidade crescente de autodesassédio; os encadeamentos entre
projeções; o conjunto de recins e recéxis possibilitando reverificar minuciosamente os trafares,
trafores e trafais; o reconhecimento da autoignorância perante o Cosmos; a renovação constante
do arquivo pessoal de conclusões autopesquisísticas; o armazenamento autodidático de paraconhecimentos pessoais; as autocognições hauridas do estudo projeciocrítico; a autotransparência;
a euforin; o autestímulo renovando a vontade inquebrantável de projetar-se; as autoconquistas
evolutivas; as gescons conscienciológicas; os cursos de Projeciologia; o Curso Integrado de Projeciologia (CIP), motivador do estudo projeciocrítico, compondo a grade curricular do Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ajudando na interpretação das projeções; a projetabilidade lúcida;
a descoincidência vígil; o aqui agora multidimensional; as energias extrafísicas; as escalas extrafísicas úteis; a agenda extrafísica (agendex) qualificada; as correlações entre fatos e parafatos; o nível da autoconscientização multidimensional (AM); a atenção constante à dimensão extrafísica;
a atenção dividida para a existência multidimensional; a paraperceptibilidade fomentada ao máximo; o paramomento específico analisado a fundo; o parapsiquismo autoconsciente; a disciplina
autoparapsíquica; o atilamento parapsíquico; as consciexes; as formas de comunicação extrafísicas; as parabordagens extrafísicas; os assédios e desassédios extrafísicos; a transfigurabilidade do
psicossoma; a volitação; as visitas extrafísicas; a euforex; a dimener; a primener; a Sociex; a reurbex; a pararrealidade; a autolucidez extrafísica; a memória extrafísica; o amparo extrafísico de
função coadjuvante na projeciocrítica; o domínio energético na dimensão extrafísica enquanto
meta; a cosmoética extrafísica máxima sendo meta; a assistencialidade extrafísica qualificada na
condição de meta; a memória contínua a ser conquistada; as metodologias de acesso ao paracérebro; a projeciocrítica enquanto pararrecurso da proéxis; a multiplicidade das formas de assistência
extrafísica na tenepes; o vislumbre da semiconsciexialidade; os fenômenos parapsíquicos decorrentes dos estudos projetivos; os extrapolacionismos decorrentes dos estudos projeciocríticos; as
verpons.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo amadurecimento parapsíquico–correção nas interpretações; o sinergismo autodidatismo–livre arbítrio parapesquisístico; o sinergismo tenepes profissional–rigor paraperceptivo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio pesquisístico de quem procura acha; o princípio da acumulabilidade cognitiva; o princípio de os fatos orientarem as pesquisas; o princípio do autesforço evolutivo.
Codigologia: a atualização permanente do código pessoal de Cosmoética (CPC) resultante dos estudos projeciocríticos.
Teoriologia: a teática projeciológica; a teoria das verdades relativas de ponta da Projeciologia; a teática conscienciológica.
Tecnologia: as técnicas projeciocríticas; as técnicas projetivas; as técnicas projeciométricas; as técnicas parapsíquicas; a técnica do cosmograma; a técnica do detalhismo; a técnica
da conscienciometria; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI).
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Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da projeção lúcida; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Autopesquisologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia.
Efeitologia: o efeito intrafísico das ações extrafísicas; o efeito extrafísico das ações intrafísicas; o efeito do autocontrole emocional no autodiscernimento; o efeito da homeostase holossomática no trabalho projeciocrítico; o efeito halo projeciocrítico; o efeito autogesconológico
do estudo projeciocrítico.
Neossinapsologia: o estudo projeciocrítico formando neossinapses; as neossinapses
com a recuperação de cons durante a crítica projetiva; as neossinapses propiciando interpretações
projetivas corretas; os recursos paramnemônicos utilizados pelo amparador extrafísico a fim de
auxiliar o projetor na apreensão de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo vivência-registro; o ciclo leitura-interpretação-autocrítica; o ciclo
estudo projeciocrítico–lucidez projetiva; a investigação do ciclo projetivo.
Enumerologia: a experiência projeciocrítica; a reflexão projeciocrítica; a interpretação
projeciocrítica; a análise projeciocrítica; a consciencialidade projeciocrítica; a finalidade projeciocrítica; a interassistencialidade projeciocrítica.
Binomiologia: o binômio restringimento intrafísico–esquecimento dos parafatos; o binômio descoincidência vígil–mentalsoma ativo; o binômio trabalho antelucano–rendimento superior; o binômio validade hipotética–comprovação posterior; o binômio certeza-incerteza; o binômio conteúdo-forma; o binômio pensenização pesquisística–percepção imagética; o binômio projeção pesadelar–emoção descontrolada.
Interaciologia: a interação esforço projetivo–esforço projeciocrítico; a interação campo
intraconsciencial–campo interconsciencial; a interação assistência extrafísica–projetabilidade
lúcida; a interação compreensão das projeções–prontidão assistencial; a interação análise dos
encontros extrafísicos–avaliação da Autocosmoética.
Crescendologia: o crescendo análise-síntese; o crescendo heteroprojeciocrítica solidária–heteroprojeciocrítica assistencial; o crescendo projeções inconscientes–projeções semiconscientes–projeções conscientes; o crescendo heterocrítica anticosmoética–heterocrítica cosmoética; o crescendo fatos-parafatos no diário consciencial.
Trinomiologia: o trinômio bom senso–discernimento–abertismo na análise projetiva;
o afastamento do trinômio (pensenes) cristalizados–apriorísticos–preconceituosos; o trinômio
autenticidade-franqueza-autodesrepressão; o trinômio verbetográfico interpretação individual–
–exposição assistencial–debate coletivo auxiliando na análise projeciocrítica; o trinômio autocrítica-autodiscernimento-autodescrença; a progressão do trinômio acertos interpretativos–compreensão das projeções–autoconscientização multidimensional.
Polinomiologia: o polinômio esforço projetivo–análise técnica–utilidade assistencial–
–resultado evolutivo; o polinômio (autoconhecimento) físico–mental–emocional–energético;
o polinômio (autoconhecimento) proexológico–seriexológico–paraprocedenciológico–intermissiológico.
Antagonismologia: o antagonismo lavagem subcerebral / lucidez projetiva; o antagonismo leniência parapsíquica / aprofundamento parafenomênico; o antagonismo erros / acertos;
o antagonismo baixa autestima parapsíquica / autoconfiança parapesquisística; o antagonismo
atuação extrafísica expectadora / atuação extrafísica protagonista.
Paradoxologia: o paradoxo de a projeção breve poder proporcionar paraconhecimento
vasto; o paradoxo de a projeção retromnemônica poder favorecer o avanço evolutivo.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da Projeciologia.
Filiologia: a qualificação da projeciocrítica promovendo a projeciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a errofobia; a neofobia; a autocriticofobia;
a memoriofobia; a parapsiquicofobia.
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Sindromologia: a síndrome da autossubestimação parapsíquica; a síndrome da apriorismose.
Mitologia: a mitoclastia; a desmitificação da projeção da consciência para fora do corpo
humano.
Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a criticoteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a parafenomenoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciocriticologia; a Projeciometria; a Projeciografia; a Imagisticologia; a Parafatuística; a Refutaciologia; a Descrenciologia; a Autocriticologia; a Conscienciometrologia; a Pesquisologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projeciólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a projecióloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
duplex; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens scientificus;
o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: estudo autoprojeciocrítico = o estudo das próprias projeções conscienciais; estudo heteroprojeciocrítico = o estudo das projeções conscienciais de outrem.
Culturologia: a cultura da autopesquisa projetiva.
Análise. De acordo com o método hipotético-dedutivo (pesquisa por hipótese), diferentes interpretações pesquisísticas permitem reformular, confirmar ou rejeitar hipóteses anteriores
e, ainda, formular novas. Eis, listados em ordem cronológica, 10 procedimentos úteis nas análises
das projeções:
01. Autexame projetivo: verificar o veículo e as condições da projeção.
02. Contextualização: valorizar a apreciação imediata da projeção.
03. Formulação: elaborar exaustivamente hipóteses interpretativas.
04. Exame: examinar minuciosamente todas as hipóteses formuladas.
05. Cotejos: expandir ao máximo os cotejos entre vivências.
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06.
07.
08.
09.
10.

Classificação: separar as hipóteses entre sustentáveis, válidas e inválidas.
Argumentação: produzir argumentação lógica para a classificação realizada.
Primeiro autoconsenso: discernir a primeira conclusão interpretativa.
Reexame: reler o registro reformulando hipóteses e elaborando novas.
Segundo autoconsenso: discernir a segunda conclusão firmando hipóteses.

Cotejo. Para o projetor e a projetora com certo nível de lucidez, as vivências conscientes
ocorrem tanto na dimensão intrafísica quanto extrafísica. Eis, em ordem alfabética, dentre outros,
10 tipos de cotejos possíveis de serem analisados na projeciocrítica:
01. Assistenciológico: entre a vivência em foco e a assistência sendo realizada.
02. Cronemicológico: entre vivências ocorridas em período próximo, sincrônico.
03. Evocaciológico: entre evocações e projeções.
04. Evoluciológico: entre auto e heteravaliações conscienciométricas.
05. Holossomaticológico: entre partes do soma e os outros veículos de manifestação.
06. Imageticológico: entre imagens percebidas nas projeções e na vida cotidiana.
07. Paraperceptivológico geral: entre ambientes e holopensenes.
08. Proxemicológico: entre vivências ocorridas em local próximo, diacrônico.
09. Recorrenciológico: entre vivências repetidas no decorrer do tempo.
10. Sinaleticológico: entre sinais de amparadores extrafísicos e de outras consciências
presentes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o estudo projeciocrítico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
04. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
05. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
07. Autoconstatação: Autexperimentologia; Homeostático.
08. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
09. Incunábulo projeciológico: Holomemoriologia; Homeostático.
10. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
11. Parapercepciograma: Parapercepciologia; Neutro.
12. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
13. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
14. Projeciometria: Projeciologia; Neutro.
15. Projetor jejuno: Projeciologia; Neutro.

OS TRAFORES DA ASSISTENCIALIDADE E DA COSMOÉTICA APLICADOS À PROJECIOCRÍTICA QUALIFICAM A AUTO
E HETEROPESQUISA. ASSIM, OS ESFORÇOS EM PROL
DA AUTOLUCIDEZ TÊM MAIOR RENDIMENTO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já iniciou pesquisa crítica sobre as próprias projeções? Em qual nível de aprofundamento?
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ESTUDOS FÍLMICOS
(COGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. Os estudos fílmicos são as auto e heteropesquisas conscienciais realizadas
através do cinema e as respectivas repercussões na vida cotidiana da conscin.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo estudo vem do idioma Latim, studium, “trabalho; cuidado; ação
de estudar; ocupação”. Surgiu no Século XIII. O termo filme provém do idioma Inglês, film,
“pel cula, membrana muito delgada”. Apareceu no Século XII.
Sinonimologia: 1. Pesquisas em filmes. 2. Análises cinematográficas.
Neologia. As 3 expressões compostas estudos fílmicos, estudos fílmicos convencionais
e estudos fílmicos conscienciológicos são neologismos técnicos da Cogniciologia.
Antonimologia: 1. Pesquisas de campo. 2. Estudos experimentais.
Estrangeirismologia: o show business; a soirée; o set cinematográfico; a dolly; o close-up; o making-of; o cast; a persona; o double; a dramatis personae; o home theater; o NetFlix;
o drive-in; o Imax theater; o écran; o DVD player; os insights; os aftereffects; o replay.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às realidades conscienciais.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cinema: realidade fictícia. Cinema: eterna repetição. Busquemos estudar filmes. Estudos geram reciclagens.
Filosofia: o Cinejornalismo; o Realismo; o Idealismo; o Exemplarismo; o Historicismo;
o Autodidatismo; o Colecionismo; o Antibagulhismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa; o holopensene pessoal da autorreflexão; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os taxopensenes; a taxopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: os estudos fílmicos; os assuntos; a pesquisa filmográfica; a seleção de filmes;
a busca do material; as sessões de cinema; as ocorrências durante o filme; o distanciamento técnico; o afloramento da memória; as associações de ideias; as comparações inevitáveis; a identificação pessoal com determinado personagem; a vivacidade retratada; os dados surpreendentes; as reações intraconscienciais; as repercussões no ambiente; as anotações pertinentes; as correções automáticas; as paradas necessárias; as análises e reanálises dos conteúdos cinematográficos; as
comparações com leituras e vivências; a utilização do filme de modo didático ou em produções
mentaissomáticas; a Higiene Consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energoparapsíquica; a assepsia energética; o campo energético instalado; as evocações de consciexes;
a paraplateia multidimensional; a ectoplasmia; os parafenômenos; as autorretrocognições; o rapport interassistencial; a prática da tenepes; a desassim.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pesquisa-conhecimento; o sinergismo cultura-intercompreensão; o sinergismo leitura-cinema; o sinergismo memória-cognição; o sinergismo estudo-assistência; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo; o sinergismo distração-informação.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado aos conteúdos de filmes.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando comportamentos contra a pirataria e a indústria do lixo mental cinematográfico.
Teoriologia: a teoria do megafoco evolutivo; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica de selecionar filmes; a técnica da tábula rasa; a técnica da análise-síntese; as técnicas conscienciométricas; as resenhas técnicas de filmes; a técnica de interromper filme desqualificado; as técnicas de evitação da cultura inútil.
Voluntariologia: os voluntários da cinemateca da Holoteca da Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Consciência.
Efeitologia: os efeitos psicológicos; os efeitos emocionais; os efeitos cognitivos; os efeitos energéticos; os efeitos holomnemônicos; os efeitos holopensênicos; os efeitos reciclogênicos.
Neossinapsologia: as neossinapses criadas a partir de filmes esclarecedores sobre tema
específico; a compreensão das retrossinapses a partir da contextualização dos filmes de época.
Ciclologia: o ciclo das pesquisas; o ciclo analítico conforme experiência de vida; o ciclo da mudança holopensênica; o ciclo heterobservação-autobservação; o ciclo estudo fílmico–
–aproximação da realidade; o ciclo da autorreeducação através da análise de filmes.
Enumerologia: os estudos comportamentais; os estudos históricos; os estudos culturais;
os estudos nosológicos; os estudos naturais; os estudos biográficos; os estudos futurológicos.
Binomiologia: o binômio filme-evocação; o binômio estímulo-lembrança; o binômio de-talhe-fixação; o binômio reprise-neodados; o binômio cinema-cultura; o binômio consréus–filmes baratrosféricos; o binômio filme usado–consciex de brinde.
Interaciologia: a interação lazer-pesquisa; a interação estudo fílmico–momento evolutivo; a interação conteúdo–mensagem de amparador; a interação fatos reais–script ficcional; a interação interesse-sincronicidade; a interação autoconflito-repercussões; a interação filme-autoconscientização.
Crescendologia: o crescendo curta metragem–longa metragem–seriado; o crescendo
infância-juventude-maturidade-velhice; o crescendo starlet-star; o crescendo filme água com
açucar–filme dramático dosando a intensidade das tragédias humanas em estudo; o crescendo cinema comercial–cinema particular democratizando e qualificando os estudos fílmicos; o crescendo mera comercialização do filme de circuito–avaliação técnica do filme de festival; o crescendo
filme antigo–filme remasterizado.
Trinomiologia: o trinômio pré-filme–filme–pós-filme; o trinômio identificação-entendimento-reciclagem; o trinômio telespectadores-filme-consciexes; o trinômio cultura intermissiva–
–cultura intrafísica–cultura conscienciológica; o trinômio assistir-analisar-concluir; o trinômio
interesse-estudo-gescon; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio enredo-cenário-elenco-diálogos; o polinômio foco de pesquisa–atenção seletiva–seleção informacional–análise; o polinômio evitação-aproximação-aceitação-assimilação; o polinômio ver-apreender-aprender-aplicar.
Antagonismologia: o antagonismo realidade / ficção; o antagonismo tela da TV / tela
mental; o antagonismo palco / bastidores; o antagonismo estudos fílmicos / ludismo; o antagonismo cinema / parapsicoteca; o antagonismo protagonismo cinematográfico / protagonismo
proexológico; o antagonismo filme elucidador / filme obnubilador.
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Paradoxologia: o paradoxo de os filmes causarem sensações reais; o paradoxo da terapêutica fílmica; o paradoxo de conhecer a realidade através da ficção; o paradoxo de o lúdico
poder ser fixador de conteúdos disciplinares; o paradoxo do filme desassediador.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei da educação evolutiva permanente.
Filiologia: a cinefilia; a culturofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a neofobia; a fonofobia; a cogniciofobia.
Sindromologia: as síndromes retratadas no cinema.
Maniologia: as modas e manias decorrentes dos filmes.
Mitologia: os mitos criados pelo cinema.
Holotecologia: a cinemateca; a socioteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Pesquisologia; a Experimentologia; a Etologia;
a Culturologia; a Biografologia; a Historiologia; a Filmologia; a Parafenomenologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa cinemeira.
Masculinologia: o acoplamentista; o professor; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; 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 parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a professora; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; 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 parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens cognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: estudos fílmicos convencionais = os realizados a partir do paradigma intrafísico; estudos fílmicos conscienciológicos = os embasados no paradigma consciencial.
Culturologia: a cultura cinematográfica; a cultura de Hollywood; a cultura do entretenimento; o conhecimento de diferentes culturas através do cinema; a cultura da Pesquisologia.
Indicação. Eis, listados a seguir, dentre milhares de produções, 101 filmes recomendados, com respectivos assuntos centrais, para os interessados em realizar estudos fílmicos:
A. Minisséries:
01. Balzac: biografia do escritor.
02. Bleak House: sistema jurídico inglês no Século XIX.
03. Dowton Abbey: monarquia inglesa.
04. Engana-me Se Puder (Lie to Me): detecção de mentira por equipe criminalista.

Enciclopédia da Conscienciologia

10321

05. Explorando o Ártico (Artic Exposure): documentário com Nigel Marven.
06. Fotografias Espetaculares (Extreme Exposures): documentário da National Geographic sobre os 10 melhores ensaios fotográficos.
07. Jane Eyre: relação de tutora com patrão problemático.
08. Mental: psiquiatria alternativa.
09. Monk: comportamento de portadores do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
10. North & South: choque cultural e paixão entre personalidades opostas.
11. O Diário de Anne Frank (The Diary of Anne Frank): história de Anne Frank.
12. O Universo (The Universe): documentário sobre sistema solar.
13. Perception: investigações criminais a partir da Neurociência.
14. Persuasão (Persuasion): relacionamento amoroso e status.
15. Private Practice: equipe multidisciplinar de saúde e envolvimentos interpessoais.
16. Razão e Sensibilidade (Sense and Sensibility): perda paterna, miséria e casamento.
17. Royal Pains: médico particular de milionários.
B. Filmes:
18. Advinha Quem vem para Jantar? (Guess Who´s Coming to Dinner): casamento
interracial.
19. À Espera de um Milagre (The Green Mile): corredor da morte.
20. A Firma (The Firm): recém-formado e máfia corporativa.
21. A Grande Família: acertos familiares perante possibilidade de morrer.
22. Alegre Divorciada (The Gay Divorcée): musical romântico.
23. Alexandria (Agora): biografia da astrônoma Hypatia.
24. Alguém tem que Ceder (Something´s Gotta Give): relacionamento na maturidade.
25. A Lista de Schindler (Schindler´s List): salvamento de judeus realizado por nazista.
26. Amor Além da Vida (What Dreams come True): perdas afetivas e pós-morte.
27. Amor e Inocência (Becoming Jane): biografia da escritora Jane Austen.
28. Amor Sem Fronteiras (Beyond Borders): trabalho humanitário internacional.
29. À Noite Sonhamos (A Song to Remember): biografia do compositor Chopin.
30. Antes de Partir (The Bucket List): pacientes cancerosos e últimos desejos.
31. A Partida (Okuribito): trabalho em funerária.
32. As Férias da Minha Vida (Last Holiday): diagnóstico médico e enfrentamentos.
33. Atlantis, um Mundo Além das Palavras (Atlantis, a World Beyond Words): documentário de Luc Besson sobre mundo submarino.
34. A Troca (Changeling): desaparecimento do filho.
35. A Vida é Bela (La Vita è Bella): proteção paterna em campo de concentração.
36. Charles Darwin and the Tree of Life: documentário apresentado por David Attenborough.
37. Chocolate (Chocolat): preconceito e interiorose.
38. Cocoon I e II: longevidade e extraterrestrialidade.
39. Como Fazer seu Filho Brilhar (Make Your Child Brilliant): documentário sobre
potencialização de talentos infantis.
40. Dança Comigo (Shall We dance?): crise masculina na meia-idade.
41. Depois do Casamento (After the Wedding): instituição filantrópica e magnata.
42. Desejo e Reparação (Atonement): falsa acusação e efeitos.
43. Do que as Mulheres gostam (What Women Want): percepção masculina dos pensamentos das mulheres.
44. Doze Homens e uma Sentença (12 Angry Men): debate de jurados sobre condenação de culpado de assassinato, sob pena de morte.
45. Dr. Dolittle: telepatia com bichos.
46. Educação de Pequena Árvore (The Education of Little Tree): índio-criança.
47. Elsa & Fred (Elsa y Fred), um Amor de Paixão: relacionamento e doença na velhice.
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48. Emile Zola, a Vida de Emile Zola (The Life of Emile Zola): biografia do escritor.
49. Emma: ingenuidade juvenil.
50. Escritores da Liberdade (Freedom Writers): professora novata cria atividade terapêutica para alunos com problemas sociais.
51. E se fosse Verdade (Just like Heaven): coma e projetabilidade.
52. Esses Homens e suas Máquinas Voadoras, como voei de Londres a Paris em 25
horas e 11 minutos (Those Magnificient Men in their Flying Machines: how I flew from London
to Paris in 25 hours and 11 minutes): corrida histórica Londres-Paris de 1910.
53. Falando Grego (My Life in Ruins): reciclagem de guia turística.
54. Free Willy, a Grande Fuga (Free Willy, Escape from Pirate´s Cove): preservação
animal e relação intergeracional.
55. Ghost Town, um Espírito atrás de Mim (Ghost Town): clarividência de dentista.
56. Grandes Esperanças (Great Hopes): ambição na Inglaterra vitoriana.
57. História de Louis Pasteur (The Story of Louis Pasteur): biografia do cientista.
58. Home, Nosso Planeta, Nossa Casa (Home): documentário sobre Ecologia.
59. Íris (Iris): síndrome de Alzheimer.
60. Julie & Julia: decorrências de livro de receitas na vida de jovem escritora.
61. Ladrão de Casaca (To Catch a Thief): roubo e acusado.
62. Lendas da Vida (The Legend of Bagger Vence): soerguimento de jovem pós-guerra.
63. Little Dorrit: prisão de devedores e sociedade londrina do Século XIX.
64. Mercador de Veneza (The Merchant of Venice): dívida e pagamento.
65. Milagre de Anne Sullivan (The Miracle Worker): educadora de Hellen Keller.
66. Minha Doce Geisha (My Geisha): cultura japonesa e geishismo.
67. Minha Vida Sem Mim (My Life Without Me): paciente terminal organiza a família.
68. Miss Potter: biografia da escritora de livros infantis.
69. Montanhas da Lua (Moutains of the Moon): Richard Francis Burton na África.
70. Nenhum a Menos (Not One Less): professora infantil no interior da China.
71. O Amante da Rainha (A Royal Affair): loucura real e luta pelos ideais de liberdade.
72. O Desafio de Darwin (Darwin´s Darkest Hour): vida familiar e apoio da esposa.
73. O Discurso do Rei (The King´s Speech): tratamento fonoaudiológico de rei inglês.
74. O Egípcio (The Egyptian): poder dos faraós.
75. O Fantasma Apaixonado (The Ghost and Mrs. Muir): escrita parapsíquica.
76. O Feitiço do Tempo (Groundhog Day): reciclagem consciencial.
77. Oliver Twist: orfandade.
78. O Menino do Pijama Listrado (The Boy in the Striped Pyjamas): amizade entre
menino judeu e filho de diretor de campo de concentração.
79. O Picolino (Top Hat): musical clássico com Fred Astaire e Ginger Rogers.
80. O Quarteto (Quartet): convívio de idosos em lar para músicos aposentados.
81. Os Descendentes (The Descendants): conflito familiar.
82. Os Últimos Passos de um Homem (Dead Man Walking): pena de morte.
83. O Terceiro Tiro (The Trouble with Harry): morte e culpabilidade.
84. O Tigre e a Neve (The Tiger and the Snow): comédia sobre realidade hedionda.
85. Passageiros (Passengers): acidente aéreo.
86. Retorno a Howards End (Howards End): herança.
87. Sempre ao Seu Lado (Hachiko, a Dog´s Story): adoção de cão perdido e lealdade.
88. Sempre no Meu Coração (Always in My Heart): pai preso e vida familiar.
89. Simplesmente Complicado (It´s Complicated): divórcio.
90. Sócrates (Socrate): biografia do grande filósofo.
91. Tão Forte, Tão Perto (Extremely Loud & Incredibly Close): mistério de chave
desvendada por menino cujo pai morreu no atentado de 11 de setembro.
92. Tinha de Ser Você (Last Chance Harvey): conflito familiar.
93. Titanic: romance e naufrágio do navio.
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
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Trabalho Interno (Inside Job): documentário sobre crise econômica de 2008.
Um Amor para Toda a Vida (Closing the Ring): perda afetiva.
Um Bom Ano (A Good Year): reciclagem de vida a partir de herança.
Um Visto para o Céu (Defending Your Life): dessoma e avaliação da vida humana.
Uma Mulher do Outro Mundo (Blithe Spirit): assédio de consciex.
Vestígios do Dia (The Remains of the Day): servilismo e paixão reprimida.
Vida (Life): documentário sobre seres vivos narrado por David Attenborough.
Wild China: documentário sobre natureza chinesa.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os estudos fílmicos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Ator de teatrão: Elencologia; Nosográfico.
05. Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
08. Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
09. Elencologia: Grupocarmologia; Neutro.
10. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
11. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
12. Imagética: Intrafisicologia; Neutro.
13. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
15. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.

OS ESTUDOS FÍLMICOS SÃO FONTES RICAS DE INVESTIGAÇÃO E DA ANÁLISE INTRA E EXTRACONSCIENCIAIS,
POSSIBILITANDO À CONSCIN INTERAGIR COM AS REALIDADES PASSADAS OU INACESSÍVEIS INTRAFISICAMENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza estudos fílmicos com frequência? Quais
têm sido os proveitos evolutivos de tal atividade?
Bibliografia Específica:
1. Landeira-Fernandez, J.; & Cheniaux, Elie; Cinema e Loucura: Conhecendo os Transtornos Mentais
através dos Filmes; apres. Francisco Lotufo Neto; 287 p.; 13 caps.; 3 esquemas; 38 fotos; 1 gráf.; 6 tabs.; 51 refs.; 23 x 16
cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2011; páginas 17 a 22.
2. Napolitano, Marcos; Como Usar o Cinema na Sala de Aula; 250 p.; 6 caps.; 136 enus.; 63 refs.; 4 anexos;
21 x 14 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2006; páginas 213 a 225.
3. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 135 e 182.

K. A.
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ETAPA DA CONSECUÇÃO
(AUTOPROEXOGRAMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A etapa da consecução é a fase ou período exato, mais avançado, do autodesenvolvimento gradativo na própria vida intrafísica aplicado ao desencadeamento das realizações da programação existencial (proéxis) da conscin lúcida, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo etapa deriva do idioma Francês, étape, “mercado; armazém de v veres para os militares; víveres fornecidos às tropas em marcha; lugar de parada de viajante; distância percorrida entre 2 pontos de parada”. Surgiu no Século XIX. O voc bulo consecução provém do idioma Latim, consecutio, “ação de seguir, ir atr s, acompanhar; construção das palavras;
ação de obter; aquisição”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Fase consecutiva da autoproéxis. 2. Segundo tempo evolutivo.
Neologia. As duas expressões compostas etapa da consecução inicial e etapa da consecução avançada são neologismos técnicos da Autoproexogramologia.
Antonimologia: 1. Fase preparatória da autoproéxis. 2. Colheita intrafísica.
Estrangeirismologia: a aplicação do know-how multiexistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da realização da autoproéxis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade proexológica; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade;
os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade.
Fatologia: a etapa da consecução; a autoproéxis; a progressão na vida intrafísica; os primeiros sinais de melin alertando quanto às reciclagens prementes; a virada evolutiva com a retomada da tarefa; a fase existencial das realizações plenas; a adultidade; a meia-idade; a automaturidade;
a terceira idade; a dinâmica mentalsomática; a tares; a policarmalidade; a gescon; a megagescon;
a realização da obra-prima pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o suporte da parapreceptoria de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento–autevolução lúcida.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio da quantidade com
qualidade; o princípio evolutivo dos fins não justificarem os meios.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da cláusula pétrea da proéxis; a amortização das dívidas da teoria
das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica de gerenciamento do tempo pessoal; as técnicas de administração
de extrapautas; a técnica de viver evolutivamente; a potencialização máxima da fase executiva da
técnica da recéxis; a técnica da exaustividade; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica do vínculo consciencial; as técnicas conscienciológicas em geral; a técnica do registro fa-
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tuístico; as técnicas conscienciometrológicas; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica
de aproveitamento máximo do tempo pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos otimizadores do planejamento milimétrico na etapa da consecução; o efeito do tempo no holossoma; os efeitos da maturidade física na autexpressão da maturidade consciencial; os efeitos da robustez cognitiva na ampliação da cosmovisão humana; os
efeitos das aspirações evolutivas; os efeitos acumulativos do tempo bem aplicado; os efeitos das
realizações duradouras do autodiscernimento evolutivo; os efeitos do inventário proexológico
periódico no compléxis.
Ciclologia: o ciclo prelúdio-deslanche-desfecho; a eficácia do ciclo problema-solução;
a presteza no ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo tarefas preliminares–tarefas de construção–
–tarefas de manutenção–tarefas acabativas; as etapas existenciais do ciclo da vida intrafísica;
o ciclo assistência taconística–assistência tarística; o ciclo revezador interassistencial assistente-assistido.
Enumerologia: o holopensene potencializado; o campo energético montado; o trabalho
esquematizado; a proficiência adquirida; o material angariado; o instrumental providenciado;
o plano B estruturado. A hora de cumprir o planejado; a hora de efetivar os objetivos; a hora de
comprovar as autocompetências; a hora de reafirmar os autovalores; a hora de construir a autoridade experimental; a hora de retribuir os recebimentos; a hora de incrementar o saldo da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP).
Binomiologia: o binômio compléxis-maximoréxis.
Crescendologia: o crescendo de recins requeridas à consecução de empreendimento
evolutivo; o crescendo de etapas da consecução da proéxis até o compléxis.
Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio organograma-fluxograma-cronograma; o trinômio metafórico vestir a camisa–pegar no pesado–suar sangue;
o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autodiscernimento-Cosmoética-interassistencialidade; o trinômio ECs-serenismo-policarmalidade; o trinômio projetabilidade-epicentrismo-desperticidade.
Polinomiologia: o atilamento quanto ao polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo projeto / realização.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia;
a gregariofilia; a sociofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a cronoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexogramologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodecidologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia;
a Paracronologia; a Paraprospectivologia; a Autovivenciologia; a Autopesquisologia; a Teaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens proexista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens homeostaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: etapa da consecução inicial = a fase ou período exato, mais avançado, do
autodesenvolvimento gradativo na própria vida intrafísica ainda na juventude somática; etapa da
consecução avançada = a fase ou período exato, mais avançado, do autodesenvolvimento gradativo na própria vida intrafísica a partir da terceira idade cronológica.
Culturologia: a cultura da Autoproexologia; a cultura da produtividade.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoproexogramologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 categorias de ocorrências evolutivas relevantes na vida da conscin intermissivista:
01. Autodessoma: na vida humana prévia.
02. Intermissão: o último período intermissivo.
03. Curso Intermissivo: pré-ressomático.
04. Autorressoma: atual.
05. Intencionalidade: pessoal.
06. Fatos: intra e extrafísicos relativos à si próprio.
07. Análises: as interpretações das ocorrências evolutivas.
08. Seletividade: as autescolhas dos empreendimentos.
09. Planificação: o projeto da autoproéxis.
10. Consecução: o desencadeamento das realizações proexológicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a etapa da consecução, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
03. Deslanche existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
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04.
05.
06.
07.
08.

Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Linha de montagem: Experimentologia; Neutro.
Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostá-

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Realização humana: Intrafisicologia; Neutro.
Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.
Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.

tico.

A CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER,
HÁ DE VIVER ATENTA À CRONOLOGIA NATURAL
DOS AUTESFORÇOS NO UNIVERSO DA CONSECUÇÃO
DA AUTOPROÉXIS, POIS O TEMPO JAMAIS VOLTA.
Questionologia. Em qual etapa da consecução da autoproéxis você, leitor ou leitora, está
vivendo? Sente-se satisfeito com o andamento da própria programação existencial?
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ÉTHOS ASSISTENCIAL
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O éthos assistencial é a manifestação do conjunto de costumes, hábitos,
comportamentos, condutas, atitudes, valores, ideias e linguagens de determinada pessoa ou grupo,
caracterizada pela teática, verbação e conformática da assistência lúcida com predomínio da tares,
durante as interações energéticas e multidimensionais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra do idioma Grego éthos significa “h bito; costume; car ter; conduta; comportamento”. Surgiu em 873. O voc bulo assistência provém do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsisten, 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”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autexpressão assistencial. 2. Caráter assistencial. 3. Comportamento fraterno. 4. Conduta de amparador. 5. Manifestação assistencial. 6. Atitude tarística.
Neologia. As 3 expressões compostas éthos assistencial, miniéthos assistencial e megaéthos assistencial são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Comportamento antiassistencial. 2. Manifestação antiassistencial.
3. Conduta anticosmoética. 4. Atitude antitares. 5. Energias desestabilizadoras. 6. Éthos entrópico.
Estrangeirismologia: os ethé revividos das retrovidas; a mise-en-scène pensadamente
assistencial; a image sans tapage da conscin assistente; o curriculum vitae assistencial; a facies
acolhedora do amparador ou da amparadora; o link consciencial pelo mentalsoma; a performance
exemplarista e teática; a dosagem do sex appeal durante a assistência; a délicatesse das energias
amparadoras; a scénographie premeditada e eficaz para a assistência; o locus of control interno;
o strong profile autoconsciente; o glamour espontâneo; o it atrator cosmoético; as manifestações
sadias do consciential power; a pessoa large; a vis major; o plus ultra na doação de energias;
o modus faciendi sempiterno; a teática como modus operandi; a joie de vivre expressa no olhar
e no sorriso; o helper; a Sosein assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Éthos: conduta indisfarçável.
Coloquiologia: a difusão do comportamento de quem ajuda amigo é; a ação fraterna de
ajudar a qualquer custo.
Citaciologia. Eis duas citações relativas ao tema: – Ethos anthropoi daimon (“O car ter
do homem é seu destino”, Her clito, 535–475 a.e.c.). A alma não tem segredo que o comportamento não revele (Lao-Tsé, 604–531 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do assistente traforista; o predomínio da ortopensenidade na autovivência diuturna; os holopensenes de ideias pró-assistenciais; o saber pensenizar
megassistencialmente; a adoção da autopensenidade sadia; o ser pensênico assistencial; a heteropensenização altruísta; a higidez autopensênica nas manifestações; a autopensenização moralmente positiva; a predominância do pen na manifestação do éthos; a evitação do éthos saudosista no
retropensene.
Fatologia: o éthos assistencial; a introjeção dos valores fraternos e assistenciais; a imagem de si criada pela assistência ininterrupta; a apresentação implícita do traforismo na automani-
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festação; a autovisão traforista; o comportamento e as atitudes orientadas pelo diapasão ortopensênico intraconsciencial; o veio assistencial; a marca registrada da personalidade; o comportamento pessoal cosmoético na vivência grupal; as cicatrizes das recins realizadas na área emocional; o descarte das máscaras sociais; a inexistência de má intenção nas diversas interrelações;
a autenticidade consciencial; a postura refletida e crítica; a demonstração de afeto pelo gestual;
a benevolência sadia expressa nas atitudes; o gosto pelo ato de assistir; o megafoco na assistência;
a conquista da interassistência pela prática da assistência sem retorno; o uso cosmoético do histrionismo; a aplicação sadia dos saberes comunicativos; a comunicação tarística enquanto modelo
de assistência; o perfil da conscin assistente especialista; o caráter inquestionável da incorruptibilidade nas interações; o contraponto da autoimagem idealizada; a adoção da polidez fraterna nas
mínimas ações; a atenção e o raciocínio focados no assistido; a tendência pela mediação de conflitos e reconciliações; a justeza de caráter nos negócios; a visão empreendedora e assistencial nos
projetos conscienciais; a força presencial invadindo positivamente os ambientes entrópicos; a recusa da fama egoica; a jovialidade permanente alcançada pelo éthos assistencial; o éthos deformado pela corrupção; as memórias emocionais influindo na assistencialidade pessoal; a ortodisposição; o descarte da defesa da autoimagem; o desembaraço no atendimento ao assistido; a eliminação do surto comocional; o primado da autolucidez; a atenção à autocognição evolutiva; a autodisponibilidade assistencial; o abandono do status egoico e ilusório; a abolição das coleiras do
ego; o desapego dos comportamentos cronicificados; o arrojo no acrescentamento tarístico ao outro; o comportamento de abrir mão do ego para assistir; o investimento nos egocídios sadios
e inevitáveis; a capacidade de sintonia intelectual e emocional com os interlocutores; o contato interassistencial acolhedor e produtivo; a aplicação equilibrada da força presencial em ação interassistencial; a presencialidade homeostática; a transformação da pseudobenignidade em éthos assistencial; as escolhas lúcidas interferindo na formação do éthos pessoal; o éthos assistencial cosmoético; o fraternismo manifesto no ato de falar, olhar, andar, gesticular; o treino multimilenar da
prática assistencial reverberando no ego atual.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o despertamento
para a vida cósmica e multidimensional; a qualidade do éthos manifesto nas projeções lúcidas;
a impossibilidade de escondimento da verdadeira imagem de si nas dimensões extrafísicas; a importância do éthos assistencial nos resgates extrafísicos; a afinização com a equipex em função do
tipo de éthos assistencial; o livre trânsito em determinadas comunexes; o éthos assistencial anônimo manifesto na tenepes; a conscin enquanto referência extrafísica para as consciexes assistíveis;
as conexões sinérgicas interdimensionais; a qualidade da conscin lúcida parafraterna e amparadora; a construção lúcida da própria energosfera pessoal; a aura positiva inundando os ambientes
frequentados; os palmochacras carregados de energias afáveis e acolhedoras; a energia de aglutinação para os trabalhos em equipe; a reverberação das energias conscienciais sadias; a ectoplasmia usada na ação assistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ego fraterno–senso assistencial; o sinergismo Temperamentologia-Etologia; o sinergismo usina energética autolúcida–amplificador da consciencialidade; o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial.
Principiologia: o princípio da assistência sem retorno; o princípio cosmoético de acontecer o melhor para todos; o princípio da ortopensenização; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da evitação do esbanjamento; o princípio do realismo energético.
Codigologia: a persistência na aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código de conduta pessoal.
Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria da argumentação; a teoria social da conduta.
Tecnologia: a técnica do acomplamento áurico; a técnica da tares; a técnica da assimilação simpática; a técnica do saber ouvir atento e educado; a técnica do saber falar na hora cer-
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ta; a técnica de priorizar a assistência; a técnica da antidepressão; as técnicas paradiplomáticas;
a técnica da megaeuforização; a técnica da tenepes; a técnica do diálogo desassediante; as técnicas das 40 manobras energéticas.
Voluntariologia: a luminosidade da aura energética do voluntário pró-assistencial;
o comportamento do voluntário da Conscienciologia na Socin; o voluntário-padrão; a manifestação do caráter pessoal nas reuniões de voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito halo da energosfera humana; o efeito magnético da força presencial assistencial; o efeito da abertura dos canais energéticos do laringochacra na empatia; o efeito
curativo da impostação das mãos; o efeito do éthos retrocognitivo na vida atual; a parapercepção
do efeito das energias chegarem antes da pessoa.
Neossinapsologia: as neossinapses nascidas do altruísmo; a autocondição irretocável
favorável às neossinapses.
Ciclologia: o ciclo energético assistencial captação-exteriorização; o ciclo discursivo
enunciador-enunciado-coenunciador.
Enumerologia: o éthos cosmovisionário; o éthos crítico; o éthos democrático; o éthos
lúcido; o éthos maduro; o éthos pedagógico; o éthos sábio. A conduta assistencial; a decisão assistencial; a energia assistencial; o gesto assistencial; o modo de ser assistencial; a palavra assistencial; o temperamento assistencial.
Binomiologia: o binômio ausência energética–autismo energético; o binômio assim-desassim; o binômio monovalência assistencial–polivalência assistencial; o binômio autenticidade
reprimida–autenticidade assumida; o binômio sinérgico visual facial–paravisual facial; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio autodesassedialidade-amparabilidade.
Interaciologia: a interação aparência assistencial–intenção anticosmoética; a interação
bioaura pessoal–clarividência; a interação conduta padrão–conduta exceção; a interação pensenosfera do assistente–energosfera do assistido; a interação sadia coesão interna–coerência externa; a interação ortopensenidade–aura de saúde; a interação das energias sexuais androssoma-ginossoma; a interação autexpressão-estilo.
Crescendologia: o crescendo Linguística-Imagética; o crescendo estado vibracional–bioesfera pessoal expandida; o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo pesquisístico olhar clínico–parapercepção.
Trinomiologia: o trinômio amplificador de éthos autestima-autapreciação-autovaloração; o trinômio potencializador das energias ânimo extra–autodisposição–automotivação; o trinômio interacional discurso-auditório-éthos; o equilíbrio comunicacional do trinômio logos-pathos-éthos; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–percepções extrassensoriais.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio rosto-face-imagem-éthos; o polinômio nome-identidade-ego-máscara.
Antagonismologia: o antagonismo realidade comportamental / aparência assistencial;
o antagonismo força presencial / ausência energética; o antagonismo psicosfera doadora / psicosfera receptora; o antagonismo éthos assistencial / éthos assistencialista.
Paradoxologia: o paradoxo da ampliação do recebimento de maior amparo pela prática continuada da assistência sem esperar retorno.
Politicologia: a democracia; a meritocracia.
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Legislogia: a lei do contágio interpessoal; a lei do maior esforço aplicada à autodepuração consciencial; a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de ação e reação.
Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a interassistenciofilia; a leiturofilia; a parapercepciofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a sociofobia; a interaciofobia; a fobia à autexposição; a clarividenciofobia; a logicofobia.
Sindromologia: a síndrome do impostor; a evitação da síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome de burnout; a síndrome da Poliana.
Maniologia: a mania de estar sob holofotes; a megalomania.
Mitologia: o mito do salvador da pátria; a desconstrução do mito da autoimagem idealizada; a desmitificação da assistência tarística.
Holotecologia: a assistencioteca; a pacificoteca; a convivioteca; a energeticoteca; a imageticoteca; a evolucioteca; a pensenoteca; a maturoteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Megaetologia; a Amparologia; a Caracterologia; a Etologia; a Holomaturologia; a Autenergologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Voliciologia; a Comunicologia; a Traforologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa assistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o evoluciólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a evolucióloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens benevolens; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
humanus; o Homo sapiens verus; o Homo sapiens authenticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniéthos assistencial = a autexpressão e comportamento da conscin
aprendiz das ferramentas assistenciais relativas à conduta tarística; megaéthos assistencial = a autexpressão e comportamento da conscin na condição de veterana no emprego das habilidades assistenciais em quaisquer interlocuções interdimensionais.
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Culturologia: a cultura parapsíquica cosmoética; a cultura dos cuidadores e assistentes; a disseminação da cultura do fazer o bem não importa a quem; a cultura da intercompreensão; a cultura da interassistencialidade; a cultura da grupalidade; a cultura da concisão na
autexpressão; a cultura da política da boa vizinhança; a cultura do autorrastreamento energético.
Verbaciologia. Nos estudos da Coerenciologia, a conscin com perfil de éthos assistencial pratica a verbação continuadamente, sem uso de máscaras sociais, orientada pelo CPC, buscando aprimorar a autexpressão e as linguagens comunicacionais nas diversas interações conscienciais.
Comportamentos. Pela Etologia, o éthos traduz a essência dos significados e significantes intrínsecos aos comportamentos e atitudes manifestadas pela conscin durante qualquer interação consciencial, podendo oscilar entre 2 polos extremos, segundo a predominância da homeostasia ou da patologia no momento do contato, dispostos na ordem decrescente de importância evolutiva:
1. Assistencial. As ações ou as reações da consciência são assistenciais, pró-evolutivas,
positivas, caracterizadas pelo ato de servir aos outros e pela intenção hígida e cosmoética, de caráter altruísta, fraterno e universalista.
2. Antiassistencial. As ações ou as reações da consciência são assediadoras, antifraternas, belicistas, expressas pelo caráter (auto)destrutivo, interferindo negativamente na evolução do
outro, na própria, e apresentando componente egoísta, bairrista e anticosmoético.
Tipos. Perante a Assistenciologia, em função de comportamentos e condutas, é possível
observar o perfil do éthos predominante manifestado por qualquer conscin, ao modo destes 20 tipos, exemplificados em ordem alfabética:
01. Amparologia: o éthos do Homo sapiens interassistentialis; o éthos do assistente.
02. Autodecidologia: o éthos do Homo sapiens autodeterminator; o éthos do empreendedor.
03. Autopesquisologia: o éthos do Homo sapiens perquisitor; o éthos do conscienciômetra.
04. Comunicologia: o éthos do Homo sapiens communicologus; o éthos do professor
itinerante.
05. Cosmoeticologia: o éthos do Homo sapiens cosmoethicus; o éthos do líder cosmoético.
06. Energossomatologia: o éthos do Homo sapiens energossomaticus; o éthos do
epicon.
07. Evoluciologia: o éthos do Homo sapiens evolutiens; o éthos do evoluciólogo.
08. Experimentologia: o éthos do Homo sapiens epicentricus; o éthos do conscienciólogo.
09. Grafopensenologia: o éthos do Homo sapiens scriptor; o éthos do autor mentalsomático.
10. Grupocarmologia: o éthos do Homo sapiens maxifraternus; o éthos do voluntário
da Conscienciologia.
11. Linguisticologia: o éthos do Homo sapiens polyglotticus; o éthos do tradutor.
12. Paradireitologia: o éthos do Homo sapiens paradireitologus; o éthos do dirigente
conscienciocêntrico.
13. Parapedagogiologia: o éthos do Homo sapiens didacticus; o éthos da conscin semperaprendente.
14. Parapoliticologia: o éthos do Homo sapiens democraticus; o éthos da conscin cooperadora.
15. Pensenologia: o éthos do Homo sapiens mentalsomaticus; o éthos da conscin autodiscernidora.
16. Proexologia: o éthos do Homo sapiens prioritarius; o éthos do intermissivista.
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17. Projeciologia: o éthos do Homo sapiens projectius; o éthos do projetor lúcido.
18. Recexologia: o éthos do Homo sapiens reeducator (recyclans); o éthos do reciclante.
19. Serenologia: o éthos do Homo sapiens serenissimus; o éthos do Serenão; o éthos da
Serenona.
20. Voliciologia: o éthos do Homo sapiens autolucidus; o éthos do ser desperto.
Megatraforologia. A manifestação do caráter pessoal obedece à média do próprio padrão pensênico autoconsciente das disposições morais, afetivas, comportamentais, cosmoéticas,
intelectivas e energéticas. A expressão dos megatrafores da conscin assistencial apresenta éthos
com energias curadoras e serenas, com características autopacificadoras e equilíbrio psicossomático, predominando as capacidades racionais (logos), mentaissomáticas, lúcidas sobre as manifestações das paixões (pathos) nas interrelações conscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o éthos assistencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
03. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
04. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
07. Energosfera pessoal: Energossomatologia; Neutro.
08. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
09. Fulguração parapsicosférica: Energossomatologia; Homeostático.
10. Magnanimidade: Automagnanimologia; Homeostático.
11. Padrão sempiterno: Holomaturologia; Homeostático.
12. Polidez fraterna: Comunicologia; Homeostático.
13. Polietismo: Etologia; Neutro.
14. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
15. Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.

O ÉTHOS ASSISTENCIAL MEGAUTÊNTICO É CONQUISTADO A PARTIR DAS RECINS CONTINUADAS DA RAIZ
DO TEMPERAMENTO SENDO MANIFESTADO EM QUALQUER COMPORTAMENTO INTERCONSCIENCIAL SADIO.
Questionologia. Você, leitor, ou leitora, já refletiu sobre o próprio comportamento durante as interações conscienciais? Qual tipo de éthos você manifesta? Reconhece o estilo pessoal
de autexpressão?
Bibliografia Específica:
1. Amossy, Ruth; Org.; Imagens de si no Discurso: A Construção do Ethos (Images de soi dans le Discours);
trad. Dilson Ferreira da Cruz; Fabiana Komesu; & Sírio Possenti; 208 p.; 7 caps.; 11 esquemas; 1 microbiografia; 141
refs.; ono.; 21 x 13,5 cm; br.; 2ª Ed.; Contexto; São Paulo, SP; 2011; páginas 29 a 92.
2. Maingueneau, Dominique; Análise de Textos de Comunicação (Analyser les Textes de Communication);
apres. e trad. Cecília P. de Souza e Silva; & Décio Rocha; 238 p.; 18 caps.; 45 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Cortez;
São Paulo, SP; 2004; páginas 95 a 104.
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3. Motta, Ana Raquel; & Salgado, Luciana; Orgs.; Ethos Discursivo; 270 p.; 18 caps.; 2 esquemas; 7 fotos;
18 microbiografias; 8 tabs.; 2 websites; 243 refs.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2008; páginas 11 a 29 e 213
a 240.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 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
235 a 270.
Webgrafia Específica:
1. Spinelli, Miguel; Sobre as Diferenças entre Éthos com Epsílon e Êthos com Eta; Artigo; Trans/Form/Ação; Revista; Semestral; Vol. 32; N. 2; 1 E-mail; 3 enus.; 21 refs.; Marília, SP; 2009; páginas 9 a 44; disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-31732009000200001&script=sci_arttext>; acesso em: 11.10.13; ISSN 01013173.
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ETIMOLOGIA
(LINGUISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Etimologia é a Ciência aplicada ao estudo da origem e evolução das palavras, remontando ao passado, o mais longe possível, geralmente para além dos limites do idioma estudado, até chegar à unidade léxica designada étimo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo Etimologia procede do idioma Latim, etymologia, e este do idioma
Grego, etymología, “etimologia”, conexo a etylogéo, “analisar alguma palavra e encontrar a origem da mesma”, constitu do por étymon, “o verdadeiro significado do voc bulo de acordo com
a origem do mesmo”, e lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de
tema”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Ciência do étimo. 2. Pesquisa da origem do vocábulo. 3. Estudo da
evolução conformática dos termos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo étimo: Étimologia; etimológica; etimológico; etimologismo; etimologista; etimologizante; etimologizar;
etimóloga; etimólogo; etimologofobia; etimologomania; pseudetimologia.
Neologia. As duas expressões compostas Etimologia Convencional e Etimologia Conscienciológica são neologismos técnicos da Linguisticologia.
Antonimologia: 1. Neologia. 2. Pesquisa ortográfica. 3. Estudo da gramática; Gramaticologia.
Estrangeirismologia: a origo verborum ou vocabulorum; a verba primigenia; as societas verborum; a causa causans; a root da palavra; a storia della parola; o étymon.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade aplicada às pesquisas etimológicas.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Etimologia: reconstituição vocabular. Étimo: passado atuante. Étimo: princípio vocabular.
Citaciologia. – Os implacáveis detratores da Etimologia alegam que a origem das palavras não ensina o que elas hoje significam; os defensores podem replicar que ela ensina, sempre,
o que as palavras agora já não significam (Jorge Luis Borges, 1899–1986).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Lexicologia Etimológica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os logopensenes; a logopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade.
Fatologia: a Etimologia; a pesquisa do étimo; a história das palavras; a biografia dos
vocábulos; a busca pelo fio da meada; o resgate da trajetória dos léxicos; os rastros linguísticos
evidenciando as relações históricas entre palavras; a recuperação do sentido original do termo;
o estudo dos percursos semânticos dos vocábulos; os arcaísmos semânticos; a semântica histórica;
o mistério da origem da linguagem; o passado dos idiomas; os idiomas do passado; a evolução
diacrônica dos idiomas; os idiomas extintos; a raiz dos vocábulos; as raízes polissêmicas; os
cognatos; os intercâmbios e empréstimos léxicos; o falso étimo; as falácias etimológicas; a Pseudetimologia; a intuição popular fundamentando as ilogicidades etimológicas; a leviandade pesquisística; a contenção profilática da imaginação nos estudos etimológicos; o juízo crítico; a Lexicografia Etimológica; os étimos com asteriscos nos dicionários nos casos de reconstrução
linguística; os metaplasmos; as síncopes; os afixos; as famílias de palavras; o parentesco linguístico; as curiosidades etimológicas; o método histórico-comparativo no estudo dos termos; os vocábulos de origem obscura, desconhecida ou incerta; a falta de evidências para se determinar com
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precisão a data de origem de algum termo em específico idioma; a internacionalização dos vocábulos; as palavras sem fronteiras; a origem das expressões populares nem sempre rastreável; os
neologismos atuais tornados fontes etimológicas no futuro; os séculos necessários para a constituição de algum vocábulo; a análise das palavras auxiliando a compreensão da experiência humana; a erudição lexical.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os estudos etimológicos facilitando o resgate das unidades de lucidez (recuperação de cons); o fenômeno da retrocognição desencadeado pela pesquisa dos étimos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio ortográfico indicando ser a grafia o mais próximo possível
do étimo (etimologismo).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da monogênese propondo única origem para as línguas faladas
atualmente; a teoria da poligênese sugerindo origens diversas para os idiomas atuais.
Tecnologia: a técnica da exaustividade aplicada aos estudos etimológicos; a técnica da
consulta a 50 dicionários; a técnica do detalhismo.
Voluntariologia: os voluntários da equipe de Etimologia do Holociclo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Etimólogos; o Colégio Invisível dos Lexicólogos;
o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível dos Filólogos.
Efeitologia: o efeito dos étimos reverberando nos vocábulos ao longo dos séculos.
Enumerologia: o étimo folclórico; o étimo hipotético; o étimo remoto; o étimo próximo;
o étimo verdadeiro; o étimo díspare; o étimo familiar.
Binomiologia: o binômio raiz-radical; o binômio cultura popular–cultura erudita; o binômio Etimologia-Orismologia; o binômio Etimologia-Terminologia; o binômio Etimologia-Hermenêutica; o binômio Etimologia-Exegética; o binômio acepção-palavra.
Interaciologia: a interação língua mãe–línguas irmãs; a interação evolução fonética–
–evolução lexical; a interação idioma Indo-europeu–idioma Latim–línguas românicas.
Crescendologia: o crescendo protolinguagem–linguagem articulada; o crescendo conceito concreto–conceito abstrato.
Trinomiologia: o trinômio prefixo–sufixo–elemento de composição; o trinômio palavras
herdadas–palavras semi-eruditas–palavras eruditas; o trinômio superestrato-substrato-adstrato.
Polinomiologia: o polinômio afixação-apofonia-assimilação-particípio; o polinômio trocas fonéticas–trocas semânticas–condicionamentos históricos–condicionamentos sociais.
Antagonismologia: o antagonismo Etimologia Científica / Etimologia Popular; o antagonismo vocábulos simples / vocábulos compostos; o antagonismo Etimologia / Neologia; o antagonismo palavras-fonte / palavras derivadas; o antagonismo purismo linguístico / renovação
lexical; o antagonismo formas divergentes / formas convergentes.
Paradoxologia: o paradoxo de centenas de palavras tornarem-se compreensíveis a partir do conhecimento de único radical.
Politicologia: a democracia lexical.
Legislogia: a lei da simplificação articulatória.
Filiologia: a pesquisofilia; a conformaticofilia; a lexicofilia; a criteriofilia.
Fobiologia: a verbofobia; a logofobia.
Maniologia: a lexicomania; a bibliomania.
Mitologia: o mito da existência do primeiro idioma; a erradicação do mito de quem procura, sempre acha, nas pesquisas etimológicas.
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Holotecologia: a linguisticoteca; a lexicoteca; a definoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a analogoteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Linguisticologia; a Gramaticologia; a Lexicologia; a Comunicologia; a Historiologia; a Filologia; a Retrocogniciologia; a Conformaticologia; a Grafopensenologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: 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.
Masculinologia: o escritor; o autor; o linguista; o filólogo; o estudante; o professor;
o comunicólogo; o pesquisador; o enciclopedista; o intelectual; o poliglota; o agente retrocognitor; o tertuliano; o teletertuliano; o lexicólogo; o lexicógrafo; o verbetólogo; o verbetógrafo; o enciclopedista Isidoro de Sevilha (560–636 e.c.).
Femininologia: a escritora; a autora; a linguista; a filóloga; a estudante; a professora;
a comunicóloga; a pesquisadora; a enciclopedista; a intelectual; a poliglota; a agente retrocognitora; a tertuliana; a teletertuliana; a lexicóloga; a lexicógrafa; a verbetóloga; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens etymologicus; o Homo sapiens etymologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Etimologia Convencional = a aplicada ao estudo etimológico dos vocábulos do idioma corrente; Etimologia Conscienciológica = a aplicada à pesquisa etimológica dos
neologismos técnicos da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura útil; a cultura geral; a cultura erudita.
Metodologia. A Etimologia Técnica, precisa e fidedigna, exige metodologia adequada,
de modo a garantir o rigor científico nas abordagens pesquisísticas.
Recursos. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, 4 recursos oportunos para a elaboração de Etimologia confiável e consistente, capazes de qualificar os procedimentos da pequisa etimológica, enumerados na ordem lógica:
1. Idioma-fonte: o conhecimento da estrutura dos idiomas-fonte.
2. História: a identificação do momento histórico referente ao contato do idioma-fonte
com a língua estudada.
3. Metaplasmos: o reconhecimento dos metaplasmos regulares da passagem do idioma-fonte para a língua pesquisada.
4. Datas: o exame acurado da datação dos textos comprovando os étimos ou justificando a reconstrução dos mesmos.
Armadilhas. Conforme a Paraprofilaxia, importa ao pesquisador evitar armadilhas pesquisísticas, iguais a estas 5, enumeradas alfabeticamente, objetivando minimizar equívocos etimológicos:
1. Coincidências: ser iludido pelas coincidências fonéticas e gramaticais.
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2. Mitos: acreditar na premissa infundada de a língua portuguesa conter palavras de todos os idiomas do mundo.
3. Omissões: não assinalar a reconstrução linguística do étimo.
4. Origem: buscar exclusivamente a origem do termo no mesmo idioma.
5. Simplificação: simplificar a Etimologia.
Semântica. A evolução semântica das palavras revela o quanto cada civilização usou,
moldou e reciclou os léxicos segundo os objetivos, valores, cultura e contexto correntes. Eis, por
exemplo, 4 vocábulos com acepções originais divergentes ou inteiramente antípodas aos significados atuais, expostos na ordem alfabética:
1. Abrigar. O vocábulo abrigar procede do idioma Latim, apricare, com acepção incipiente de “aquecer-se ao sol; expor ao sol”, e por extensão, “abrigar-se do frio”, trasladando
o sentido, ao longo do tempo, para “abrigar; proteger”.
2. Calma. O termo calma deriva do idioma Latim, calma, e este do idioma Grego, kauma, “calor; quente”. A evolução semântica do étimo para as acepções “tranquilidade; serenidade”,
se deve ao fato de, na região Mediterrânea, o período mais quente do ano coincidir com a falta de
ventos, provocando contagiante preguiça e falta de disposição. Da o significado “quietude” empregado atualmente.
3. Celeuma. O vocábulo celeuma vem do idioma Grego, kéleuma, “canto cadenciado do
chefe dos remeiros para regular o movimento dos remos”. Com o tempo, o termo tornou-se sinônimo de “vozearia de escravos” e, em seguida, pejorativamente, migrou para o sentido de “algazarra”.
4. Formidável. A palavra formidável procede do idioma Latim, formidabile, denominando, a princ pio, “tem vel; apavorante; assustador”. Ao longo dos séculos, metaforicamente,
o voc bulo evoluiu para as acepções “ótimo; excelente; formid vel”.
Fantasia. Certas etimologias são explicitamente fantasiosas, frutos do imaginário popular, iguais a estes 3 exemplos, enumerados na ordem alfabética:
1. Forró: a atribuição enganosa da origem da palavra forró à expressão do idioma Inglês, for all, “para todos”, utilizada hipoteticamente pelos norte-americanos sediados na base aérea de Parnamirim, Natal (RN), para designar as festas populares.
2. Gringo: a filiação equivocada do termo gringo à expressão do idioma Inglês, green,
go!, “verde, siga!”, usada supostamente pelos capatazes ingleses durante a construção de ferrovias
brasileiras, quando informavam os trabalhadores da possibilidade de avanço do trole diante do sinal verde.
3. News: a falsa assunção do vocábulo do idioma Inglês, news, à sigla ou acróstico formado com as iniciais de North, East, West e South, designando “as mensagens vindas dos 4 cantos do mundo”.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Etimologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Cognato: Comunicologia; Neutro.
03. Conformática: Comunicologia; Neutro.
04. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
05. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
06. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
07. Materpensene: Materpensenologia; Neutro.
08. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
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Palavra: Comunicologia; Neutro.
Palavra-chave: Comunicologia; Neutro.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
Resgate de expressão: Conformática; Neutro.
Variante gramatical: Gramaticologia; Neutro.
Verbete: Comunicologia; Neutro.

A PESQUISA DO ÉTIMO É RELEVANTE RECURSO MENTALSOMÁTICO, CAPAZ DE AMPLIAR A CULTURA, A ERUDIÇÃO E OS 4 DICIONÁRIOS CEREBRAIS DA CONSCIN:
SINONÍMICO, ANTONÍMICO, ANALÓGICO E POLIGLÓTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a importância da Etimologia na
qualificação da produtividade intelectual? Tem o hábito de consultar dicionários etimológicos?
Bibliografia Específica:
1. Viaro, Mário Eduardo; Por trás das Palavras: Manual de Etimologia do Português; 378 p.; 26 caps.; 50
enus.; 4 esquemas; 18 tabs.; 21 x 14 cm; br.; Globo; São Paulo, SP; 2004; páginas 59, 78,79 e 92.

M. I. T.
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ETNOCRACIA
(POLITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A etnocracia é o governo, domínio, poder ou supremacia exercida por grupo étnico impondo hegemonia cultural, política, religiosa, econômica ou militar e gerando conflitos temporários ou permanentes de variadas proporções.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro elemento de composição etno deriva do idioma Grego, éthnos,
“toda classe de seres de origem ou de condição comum”, donde “raça; povo; nação; classe, corporação”, de éthos, “costume; grupo de homens que t m os mesmos costumes”. O segundo elemento de composição cracia provém igualmente do Grego, kratía, “força; poder; autoridade”, derivado do verbo kratéó, “ser forte; poderoso”.
Sinonimologia: 1. Sobreposição étnica. 2. Imposição étnica. 3. Dominação étnica.
4. Colonização. 5. Imperialismo. 6. Absolutismo de grupo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo etnocracia:
etnia; étnica; étnico; etnismo; etnocentrismo; etnocrata; etnocrático; etnografia; interétnico;
maxietnocracia; megaetnocracia; minietnocracia.
Neologia. Os 3 vocábulos minietnocracia, maxietnocracia e megaetnocracia são neologismos técnicos da Politicologia.
Antonimologia: 1. Democracia. 2. Sofocracia. 3. Meritocracia. 4. Antirrepressão étnica. 5. Sociedade racional.
Estrangeirismologia: o modus ratiocinandi de cada etnia; o nonsense da dominação; as
anacrônicas anti-miscegenation laws; a intelligentsia enferma; a Cocacolonization; os assimilés;
a brainwash cultural; o animus bellandi; os cucarachos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoética da Politicologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Etnia: modelo somático. Inexiste etnia consciencial. Etnocentrismo: ignorância seriexológica.
Coloquiologia: o gringo; o japa; o programa de índio; a judiaria; o negro de alma
branca; as pessoas de cor; o turco.
Citaciologia: – A liberdade é, antes de tudo, o direito à desigualdade (Nikolai Berdiaev,
1874–1948). A natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que os mantêm separados
(Confúcio, 551–479 a.e.c.).
Filosofia: o etnocentrismo; o intolerantismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do fechadismo consciencial; os etnopensenes; a etnopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os rastropensenes; a rastropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; os segregopensenes; a segregopensenidade; os semipensenes; a semipensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; o holopensene da superioridade étnica.
Fatologia: a força da etnia; o fato de consciência não ter etnia; a imposição dos valores
de cultura hegemônica sobre outra; a prótese étnica temporária da consciência, o soma, desencadeando estigmas permanentes; os idiotismos culturais étnicos; a autossujeição à cultura étnica
compatível com o neossoma; a rejeição e marginalização imposta pela etnia dominante; o diferente transformado em vilão; o Projeto Genoma Humano (PGH) mostrando evidências da inexistên-
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cia de genes raciais na espécie humana; a proposição de o conceito de raça na espécie humana ser
social e não científico; os fatores morfológicos definindo raças e os fatores culturais e linguísticos
definindo etnias; a inexistência de isolamento genético entre as populações; o padrão fenotípico
caracterizando padrão comportamental; a aculturação enquanto fenômeno social permanente;
a aculturação por assimilação; os direitos dos assimilados; a aculturação por destruição; os preconceitos pessoais e grupais formando e alimentando sociedades; a romanização; a dominação de
parte da Europa pelos povos árabes; a Inquisição Ibérica impondo estigmas e preconceitos relativos a judeus, cristãos-novos, mouros, ciganos, índios e negros; a geopolítica favorecendo diáspora étnica estimulada por interesses econômicos estrangeiros; a aculturação moderna a partir da colonização das Américas, África e Oceania; a expansão do imperialismo britânico formando 1 território “onde o sol nunca se põe”; a pseudojustificativa do discurso da missão civilizatória na dominação e massacre dos povos indígenas; a imposição cultural e religiosa portuguesa no Brasil
colonial através da catequização de negros, escravos e índios; a ideologia e as estratégias do branqueamento iniciadas no Brasil monárquico; o estatuto de limpeza do sangue instituído pela Inquisição Ibérica estendendo-se às colônias; a manutenção do imperialismo à época contemporânea
através da dominação cultural, econômica e militar; a americanização; a europeização; a transmissão intergeracional do fechadismo ou autismo étnico enquanto barreira autodefensiva; a etnossemia; os tradicionalismos; a escravização e exploração dos princípios conscienciais subumanos;
o escravagismo crasso e sutil; o apartheid; os refugiados; a imiscigenação; os genocídios objetivando a limpeza étnica; o bairro étnico enquanto território cultural; o fundamentalismo étnico
com ideologias separatistas; o relativismo cultural; os traumas coletivos originados pela violência
etnocrata; as raízes culturais ancestrais interferindo nas recins; a minoria dominante; a educação
bancária, instrumento de dominação cultural, segundo Paulo Freire (1921–1997); a descolonização através de guerras, golpes de estado, petições legais; o racionalismo e o relativismo cultural;
o culto às tradições inventadas; a etnografia de salvaguarda; o poliglotismo assistencial favorecendo a intercomunicação; o dinamismo intercultural; as fronteiras invisíveis; as barreiras afetivas
impedindo a aculturação evolutiva; as neocondutas prioritárias; o turismo enquanto mecanismo de
integração étnica e desenvolvimento do abertismo; a tolerância e a aceitação étnica; a urgência na
aquisição do senso de universalismo; as ações da justiça retributiva, distributiva e restaurativa; as
reivindicações de reparação do movimento negro contemporâneo; o sincretismo étnico; a globalização através da interatividade instantânea das mídias; os 5 mil grupos étnicos coexistindo entre
os 192 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU); o ambiente interétnico de
convivência pacífica entre 80 nacionalidades em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil (Ano-base: 2011).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as retromemórias
enquanto intrumentos de paraaculturação e recins; a força da Paragenética frente à Genética e ao
meio intrafísico; as consciexes com paravisual étnico desconhecendo a transfiguração do psicossoma; o continuísmo do senso étnico pós-dessoma; a paraaculturação sem a devida reciclagem
pós-ressoma; a força do etnismo familiar frente ao pré-ressomante; a existência de guetos extrafísicos mantidos pela ignorância da existência da seriéxis; o automimetismo étnico vincado em retrovida; a Baratrosfera; a discriminação étnica extrafísica; as contas correntes holocármicas nacionais e internacionais; as ações afirmativas na reparação para-histórica; o autencapsulamento holossomático grupal patológico; as inspirações baratrosféricas na manutenção dos conflitos intrafísicos pessoais e coletivos; o parencapsulamento coletivo energético patológico; a utilização de
paravisual étnico para fazer rapport assistencial; as repercussões extrafísicas das reconciliações
étnicas; a variação étnica na seriéxis enquanto elemento favorável às recins; a escolha do soma de
etnia específica pelo pré-ressomante conforme a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a paraaculturação nos Cursos Intermissivos (CI) através de excursões interplanetárias; a etnia caracterizando
identidade extra como rapport na assistência; as pararressocializações; a tarefa antiestigmatizadora da reurbanização extrafísica planetária (reurbex); as transmigrações interplanetárias; o trabalho
da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vítima-algoz; o sinergismo medo-ignorância na promoção da violência; o sinergismo imperialismo-colonialismo na manutenção do exploracionismo.
Principiologia: o princípio de a consciência não possuir etnia, gênero ou pátria; o princípio da justiça restaurativa; o princípio de a justiça penal universal; o princípio da paridade de
tratamento; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da liberdade de expressão; o princípio
da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o aprimoramento do código pessoal de Cosmoética (CPC); a qualificação
do código grupal de Cosmoética (CGC); o código de convivialidade com múltiplas etnias; o código de defesa dos Direitos Humanos; o código de honra de assediadores; o código de identidade
cultural; o código pessoal de fraternismo.
Teoriologia: a teoria da eugenia; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da interassistencialidade;
a teoria da domesticação mútua; a teoria da aprendizagem social; a teoria do Estado Mundial.
Tecnologia: a técnica da indignação cosmoética; a técnica de se colocar no lugar do
outro; a técnica da evitação da cultura do atraso; as técnicas das reciclagens intraconscienciais
e existenciais; as técnicas paradiplomáticas; a técnica do abertismo consciencial; a técnica de
pensar na condição de consciex.
Voluntariologia: o voluntariado político.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da
desperticidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos violentos da intolerância aos hábitos culturais diferenciados; os
efeitos recicladores das trocas interculturais; os efeitos interpresidiários dos desmandos políticos; os efeitos do autoposicionamento de ponta na reurbanização do holopensene planetário.
Neossinapsologia: as ressomas em diferentes culturas favorecendo a aquisição de neossinapses do abertismo consciencial para transitar com ficha limpa entre os grupos evolutivos; as
neossinapses antidogmáticas; as neossinapses evolutivas prevalecendo sobre as retrossinapses
bélicas; as neossinapses exigidas pela aquisição de novos hábitos; as neossinapses decorrentes
das auto e heterocríticas; o desenvolvimento de neossinapses a cada ressoma.
Ciclologia: o ciclo erro-reparação-acerto; o ciclo do autengano evolutivo mantenedor
das automimeses; o ciclo das reciclagens significativas; o ciclo patológico das imaturidades consecutivas; o ciclo de reeducação mútua das condutas grupais; o ciclo ressoma-aprendizado-recins-dessoma.
Enumerologia: o migrado; o imigrado; o emigrado; o refugiado; o exilado; o expatriado; o transmigrado. O egoísmo; o chauvinismo; o escravagismo; o nacionalismo; o tradicionalismo; o imperialismo; o facismo; o racismo.
Binomiologia: o binômio etnias multilíngues–língua multiétnica; o binômio neopapéis-neoexigências; o binômio seriexológico velhos atores–novos papéis; o binômio concessões inevitáveis–concessões dispensáveis; o binômio comportamento inato–comportamento aprendido.
Interaciologia: a interação Paragenética-Genética; a interação inteligência evolutiva–
–autorretrocognição multissecular; a interação miscigenação-hibridismo-renovação; a interação
gestão irresponsável–regressismo evolutivo; a interação apatia-alienação; a interação palco intrafísico–bastidor extrafísico; a interação neossoma-retromemória.
Crescendologia: o crescendo multiculturalismo-aculturação-paraaculturação; o crescendo ignorar-conhecer-experienciar-compreender-reciclar; o ciclo emocionalidade-racionali-
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dade; o crescendo interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o crescendo micronação–Estado Mundial.
Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio patológico panjudaísmo-pangermanismo-pancomunismo; o trinômio patológico preconceituações-superstições-estigmatizações; o trinômio sociológico democracia–Direitos Humanos–evolução grupal; o trinômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio cultura-estereótipos-subjetividade; o trinômio
ditatorial abuso de autoridade–abuso de direito–abuso de poder.
Polinomiologia: o polinômio interesse-dominação-exploração-aculturação; o polinômio
intolerância-violência-conflito-guerra; o polinômio reivindicação-reconhecimento-defesa-garantia; o polinômio autassédio-autopatia-autocorrupção-heterassédio; o polinômio Socin–CCCI–
–Estado Mundial–Era Consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo soma / consciência; o antagonismo fundamentalismo
étnico / globalização; o antagonismo liberdade / sujeição; o antagonismo minoria privilegiada
/ minoria vilipendiada; o antagonismo fechadismo consciencial / universalismo; o antagonismo
assistência / preconceito.
Paradoxologia: o paradoxo nosológico da escravização interconsciencial.
Politicologia: a etnocracia; a pigmentocracia; a escravocracia; a belicosocracia; a teocracia; a política do apartheid; a política de Assimilação; a política de ação afirmativa; as políticas de defesa dos Direitos Humanos contra as atrocidades realizadas sob a égide das idiossincrasias culturais; as políticas segregacionistas sociopáticas; a posição política de objeção de consciência pacífica.
Legislogia: a lei do mais forte; o jus sanguinis; o jus soli; as leis sociais; a lei da sobrevivência humana; a lei da evolução universal; as leis do Direito Comunitário; a lei da afinidade
evolutiva; a lei do maior esforço pessoal interassistencial.
Filiologia: a adapataciofilia; a conviviofilia; a criticofilia; a neofilia; a recinofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a etnofobia; a xenofobia; a neofobia; a sociofobia; a criticofobia; a autopesquisofobia; a conviviofobia; a comunicofobia; a descrenciofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do narcisismo de grupo; a síndrome sociogênica coletiva; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da exclusão social; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a egomania; a etnomania; a narcisomania; a apriorismomania; a religiomania; a hoplomania; a megalomania.
Mitologia: os mitos de fundação étnica; o mito da pureza do sangue; os mitos culturais
seculares; o mito do sangue azul; os mitos sobre comportamentos inerentes às etnias; o mito antagônico da raça superior e da raça inferior; o mito do não posicionamento ser neutralidade;
o mito da guerra justa; o mito da consciência apolítica ou do apolitismo.
Holotecologia: a politicoteca; a agrilhoteca; a gregarioteca; a conflitoteca; a patopensenoteca; a trafaroteca; a socioteca; a culturoteca; a historioteca.
Interdisciplinologia: a Politicologia; a Sociologia; a Grupocarmologia; a Subcerebrologia; a Evoluciologia; a Antropologia; a Conviviologia; a Civilizaciologia; a Geopoliticologia;
a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o princípio consciencial; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin
baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin autocrata; a conscin vitimada; a conscin vitimizadora; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência poliédrica.
Masculinologia: o ditador; o intolerante; o preconceituoso; o assediador; o apedeuta
evolutivo; o escravo; o violento; o etnopata; o racista; o discriminador; o político corrupto; o publícola; o governante; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual;
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o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o préserenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o infiltrado cosmoético; o homem de ação.
Femininologia: a ditadora; a intolerante; a preconceituosa; a assediadora; a apedeuta
evolutiva; a escrava; a violenta; a etnopata; a racista; a discriminadora; a mulher política corrupta;
a publícola; a governante; a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a infiltrada cosmoética; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens etnophobicus; o Homo sapiens xenophobicus; o Homo
sapiens abusor; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens reeducator;
o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minietnocracia = a estigmatização e preconceito sobre grupo étnico; maxietnocracia = a marginalização social de grupo étnico; megaetnocracia = o genocídio de grupo
étnico.
Culturologia: a transculturação; a monocultura tacanha; os idiotismos culturais; o fechadismo cultural; a cultura intraconsciencial; a cultura da coerção; a cultura polimática;
o choque cultural; o lixo cultural.
Conflitologia. Em pleno Século XXI, o planeta Terra ainda é assolado por grandes e graves conflitos nacionais e internacionais fundamentados na intolerância religiosa, posicionamentos
separatistas e interesses político-econômicos, de modo implícito ou explícito, expondo a condição
do egoísmo e intolerantismo grupal na manutenção do belicismo.
Estado Mundial. O paradigma consciencial, enquanto teoria-líder da Conscienciologia,
contribui para a mudança do holopensene pessoal e social, permitindo a formação de massa crítica de conscins lúcidas quanto ao universalismo prático, favorecendo as reurbanizações extra e intrafísicas na construção coletiva do Estado Mundial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a etnocracia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
02. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
03. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
04. Direito minoritário: Sociologia; Neutro.
05. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
06. Idiossincrasia cultural: Multiculturologia; Neutro.
07. Imiscigenação: Parassociologia; Nosográfico.
08. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Megaidiotismo cultural: Parapatologia; Nosográfico.
10. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
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Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.
Xenopensene: Xenopensenologia; Neutro.

AS RESSOMAS, EM MIRÍADES DE ETNIAS, OPORTUNIZAM
À CONSCIÊNCIA, A ACELERAÇÃO DA AUTORREEDUCAÇÃO,
A REALIZAÇÃO DE RECINS E A INTERASSISTÊNCIA COSMOÉTICA EVITANDO O ETNOCENTRISMO ANTIEVOLUTIVO.
Questionologia. Qual opinião você, leitor ou leitora, tem a respeito da etnocracia? Já superou eventuais nuanças de postura etnocêntrica?
Bibliografia Específica:
1. Brown, Dee; Enterrem meu Coração na Curva do Rio: A Dramática História dos Índios Norte-americanos (Bury my Heart at Wounded Knee); revisores Renato Deitos; & Jó Saldanha; trad. Geraldo Galvão Ferraz; 380 p.; 14
caps.; 1 foto; 9 ilus.; 1 mapa; 1 microbiografia; 166 refs.; 16 x 10 cm; br.; L&PM; Porto Alegre, RS; 2003; páginas 143
a 175.
2. Machado, Cristina G.; Multiculturalismo: Muito além da Riqueza e da Diferença; 102 p.; 6 caps.; 1 microbiografia; 13 websites; 22 refs.; 21 x 16 cm; br.; DP&A; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 58 a 63.
3. Oliveira, Nara; Foz do Iguaçu Intercultural: Cotidiano e Narrativas da Alteridade; revisores Everton
Santos; & Rosemary Salles; 192 p.; 3 caps.; 51 fotos; 9 ilus.; 1 infográfico; 2 mapas; 1 microbiografia; 3 tabs.; 2 websites;
141 refs.; 2 anexos; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 46 a 52.
4. Schilling, Voltaire; Ocidente vs Islã: Uma História do Conflito Milenar entre Dois Mundos; 198 p.; 35
caps.; 2 infográficos; 5 mapas; 1 microbiografia; 9 tabs.; 49 refs.; 21 x 14 cm; br.; L&PM; Porto Alegre, RS; 2003; páginas 22 a 26.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 449, 798, 799, 966 e 967.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 345, 686, 687
e 846.
7. Xinran; As Boas Mulheres da China (The Good Womens of China); revisores Renato Potenza Rodrigues;
& Thaíse Costa; trad. Manuel Paulo Ferreira; 254 p.; 15 caps.; 1 microbiografia; 18 x 12 cm; br.; Companhia de Bolso;
São Paulo, SP; 2002; páginas 235 a 248.
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EUDEMONIA COSMOÉTICA
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A eudemonia cosmoética é o estado ou condição íntima da consciência de
pleno bem-estar e contentamento consigo mesma, com os demais princípios conscienciais e com
o Cosmos, haurida por intermédio da vida ativa governada pelo autodiscernimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo eudemonia deriva do idioma Grego, eudaimonía, “felicidade”, de
eudaímon, “de destino feliz”. Surgiu, no idioma Portugu s, no Século XX. O vocábulo cosmos
vem do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo, universo”. Surgiu em 563. O elemento de composição cosmo procede também do idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma
Português, no Século XIX. A palavra ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Eudaemonia cosmoética; Eudemonismo Cosmoético. 2. Felicidade
pessoal. 3. Bem-estar íntimo. 4. Autotrafor. 5. Alegria. 6. Euforin. 7. Primener. 8. Eutimia.
Neologia. As 3 expressões compostas eudemonia cosmoética, minieudemonia cosmoética e maxieudemonia cosmoética são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 01. Dustuxia anticosmoética. 02. Descontentamento. 03. Infelicidade
pessoal. 04. Adversidade; desdita. 05. Desventura; infortúnio; Infortunística; malestar íntimo.
06. Autotrafar. 07. Tristeza. 08. Melin. 09. Acidente de percurso parapsíquico. 10. Macro-PK
destrutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a eudemonia cosmoética; o Eudemonismo Cosmoético; a disposição de comportamento cosmoético; a intencionalidade sadia; a boa qualidade moral pessoal; a magnanimidade; a megafraternidade; a felicidade pessoal; a viabilidade do aprazimento; a factibilidade do
contentamento; a anticonflitividade; o dinamismo hígido; a excelência moral; a retidão moral;
a força moral pessoal; o procedimento moral; a virtude; a virtude natural; a virtude proeminente;
a ação virtuosa; a virtude mentalsomática; o exercício da sabedoria; a temperança; o hábito adquirido para as boas ações; o autotraforismo; o sentimento de prazer para viver; a dita; a paz íntima;
a satisfação continuada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a filosofoteca.
Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Eudemonologia; a Cosmossofia; a Psicossomatologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Deontologia; o Paradireito; a Holofilosofia; a Evoluciologia; a Vivenciologia; a Presenciologia; a Assistenciologia; a Serenologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

10347

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pacifista.
Masculinologia: o eudemonista; o eudemônio; o amparador extrafísico; o conscienciólogo; o cacodemônio; o assediador extrafísico.
Femininologia: a eudemonista; a eudemônia; a amparadora extrafísica; a consciencióloga; a cacodemônia; a assediadora extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens assistentiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minieudemonia cosmoética = a consecução do compléxis; maxieudemonia cosmoética = a autovivência da desperticidade.
Cognição. Dentro do universo da Holomaturologia, a eudemonia cosmoética, teática
e técnica prescrita pela Conscienciologia, ou Consciencioterapia, não é a mesma eudemonia dos
filósofos gregos Sócrates (470–399 a.e.c.) e Aristóteles (384–322 a.e.c.). Esta era baseada pura
e simplesmente na virtude temporal. A eudemonia cosmoética exige a cognição efetiva da inteligência evolutiva (IE) ou, mais apropriadamente, a participação lúcida em Curso Intermissivo
(CI), pré-ressomático, refletida positivamente na vida humana.
Técnicas. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25
técnicas conscienciológicas eudemônicas acessíveis a qualquer consciência interessada:
01. Amplificação da consciencialidade: a manutenção da acuidade máxima.
02. Assepsia energética: as manifestações homeostáticas.
03. Assistenciologia: a interassistencialidade cosmoética; o amparo de função.
04. Autorganização consciencial: a racionalização da conduta.
05. Autorrevezamento: multiexistencial (Seriexologia).
06. Base intrafísica blindada: o holopensene pessoal seguro ou o amparoporto.
07. CEE: a conexão pessoal com a Central Extrafísica de Energia.
08. Conscienciofilia: a interação das dimensões existenciais.
09. Desassim: a desassimilação simpática das energias conscienciais.
10. Descoincidenciologia: a condição da descoincidência vígil sadia (Projeciologia).
11. Eliminação das automimeses dispensáveis: a depuração das rotinas.
12. Euforin: a euforia intrafísica.
13. EV: o estado vibracional (Energossomatologia).
14. Gescon: a gestação consciencial.
15. Higiene Consciencial: a depuração básica da saúde física e mental.
16. Homeostasia holossomática: a profilaxia do holossoma.
17. Invexologia: a inversão existencial (invéxis).
18. Megatrafor prioritário: a priorização do megatraforismo.
19. Moratoriologia: a moratória existencial (moréxis, maximoréxis).
20. Ofiexologia: a oficina extrafísica (ofiex, laborex).
21. Ortopensenidade: a depuração da autopensenidade.
22. Primener: a primavera energética.
23. Proexologia: o completismo existencial (compléxis) da proéxis pessoal.
24. Recexologia: a reciclagem existencial (recéxis).
25. Tenepessismo: a tarefa energética pessoal (tenepes).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a eudemonia cosmoética, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acoplador energético: Energossomatologia.
2. Amparo extrafísico: Assistenciologia.
3. Amplitude autopensênica: Proexologia.
4. Autopotencialização: Evoluciologia.
5. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia.
6. Conduta cosmoética: Conviviologia.
7. Lisura: Cosmoeticologia.

O MAIS RELEVANTE NA EUDEMONIA COSMOÉTICA
É SER CONDIÇÃO EXEQUÍVEL OU VIVENCIÁVEL PELA
CONSCIÊNCIA (CONSCIN OU CONSCIEX) INTERESSADA,
A QUALQUER TEMPO, EM MÚLTIPLAS DIMENSÕES.
Questionologia. Na avaliação consciencial simples do teste da escala de 1 a 5, em qual
nível você se coloca quanto à eudemonia cosmoética? Você considera tal estado conquista factível também para o parceiro ou parceira da dupla evolutiva?
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EUFEMISMO
(LINGUISTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O eufemismo é o uso da palavra, locução ou expressão comunicativa com
objetivo de minimizar, atenuar, suavizar a acepção ou ideia grosseira, rude, ofensiva, desagradável, substituindo o termo contundente por vocábulos e circunlocuções amenas e polidas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo eufemismo procede do idioma Francês, euphémisme, derivado do
idioma Latim Tardio, euphemismus, e este do idioma Grego, euphemismós, “eufemismo; emprego
de palavra favor vel”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Locução eufêmica. 2. Expressão atenuante. 3. Uso de palavra delicada. 4. Emprego de acepção eufemística.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo eufemismo:
antieufemismo; auteufemismo; disfemia; disfêmica; disfêmico; disfemismo; disfemista; disfemística; disfemístico; eufêmica; eufêmico; eufemista; eufemística; eufemístico; Eufemisticologia; eufemização; eufemizada; eufemizado; eufemizante; eufemizar; eufemizável; neoeufemismo; pseudoeufêmico; pseudoeufemismo.
Eufemismologia. De acordo com as motivações político-econômicas é comum ouvir dos
políticos palavras atenuantes, menos agressivas ou de impacto reduzido, quando se trata de dar
notícias desagradáveis à população. Por exemplo, a expressão atualização de tarifa caracteriza
eufemismo para “aumento de preço”.
Antonimologia: 1. Disfemismo. 2. Emprego de acepção disfemística. 3. Pseudoeufemismo. 4. Uso de palavras pejorativas. 5. Uso da blasfêmia.
Estrangeirismologia: o study da palavra amena; o upgrade intelectivo; a open mind;
o approach eufêmico; o superavit evolutivo; o insight oportuno; o know-how quanto ao emprego
correto das palavras.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Eufemismologia Cosmoética.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Eufemismo:
falsa dessemelhança.
Coloquiologia. Eis 7 expressões denotando pseudoeufemismos: – Ver a grama nascer
por baixo (morrer). A cidade dos pés juntos (cemitério). Derradeira morada (túmulo). A boca
livre (comer de graça). A perna de pau (mau jogador). A porta é a serventia da casa (expulsar
a pessoa da casa). Abotoar o paletó de madeira (morrer).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene pessoal do
eufemismo cosmoético; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: o eufemismo; o disfarce; o termo desagradável dito de maneira agradável; as
palavras evitáveis; a figura de linguagem; a figura de pensamento enquanto processo estilístico
para expressar o eufemismo; os circunlóquios e perífrases; as lítotes; a negação; as metáforas eufemísticas; o recurso da língua utilizado para expressar delicadeza; o emprego da palavra nobre
para comunicar algo áspero; a suavização da realidade dos fatos; os tabus linguísticos; as expressões provincianas eufemizantes; o regionalismo de determinada palavra usada como tabu; o uso
equivocado do coloquialismo na condição de eufemismo, gerando os pseudoeufemismos; a dificuldade de se encontrar a palavra mais adequada; a demagogia comunicativa; o livro Politicamente Correto & Direitos Humanos de Antônio Carlos Queiroz, conhecido como cartilha do
Politicamente Correto; a difusão do uso de eufemismos na imprensa, no Congresso Nacional e no
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Ministério Público, a propósito dos frequentes assaltos ao erário, sobre o Mensalão (Ano-base:
2 2); os eufemismos duplamente qualificados por pol ticos dos “recursos não contabilizados”
(dinheiro em caixa 2); a palavra injuriosa; a conotação negativa da palavra enfatizada; a expressão
depreciativa; a palavra agressiva; a palavra insultuosa; a blasfêmia; o contrassenso; o desbragamento linguístico; a libertação dos conceitos das palavras tabuísticas; a comunicabilidade pessoal ao utilizar a palavra adequada; a disposição das ideias de modo brando; o vocábulo sutil;
a expressão suavizada; a elocução seletiva; a linguagem amenizadora; os processos estilísticos
atenunates; a sentença suavizante; a palavra polida; a palavra certa dita na hora certa, para a pessoa certa; as várias formas de criação de eufemismos; a seleção criteriosa dos léxicos; a colocação
inteligente do eufemismo; a versalidade comunicativa; a frase agradável; a Fraseologia Amena;
a interassistencialidade do comunicador ao usar o eufemismo de maneira adequada; a diplomacia
usada na aplicação do eufemismo tarístico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a utilização assistencial de eufemismos pelos amparadores, respeitando o patamar evolutivo do assistente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo comunicativo das palavras perfeitamente encaixadas no
sentido pretendido; o sinergismo intelectivo na aplicação racional de eufemismos.
Principiologia: o princípio da comunicação interassistencial; o princípio anticosmoético dos fins justificarem os meios; o princípio da liberdade de expressão.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) chamando a atenção para a aplicabilidade de eufemismos nas abordagens interconscienciais.
Teoriologia: as teorias léxicas; as teorias semânticas; as teorias estilísticas; as teorias
sintáxicas; as teorias eufemísticas; as teorias literárias; as teorias linguísticas.
Tecnologia: a técnica da comunicação oral; a técnica da comunicação escrita; a técnica
da comunicabilidade; a técnica de associação de ideias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico Pesquisarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Linguistas;
o Colégio Invisível dos Filólogos; o Colégio Invisível dos Etimólogos; o Colégio Invisível dos
Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Gramáticos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito atenuante do eufemismo.
Neossinapsologia: a criação continuada de neossinapses para o uso de eufemismos.
Ciclologia: o ciclo linguagem-gramática; o ciclo criatividade linguística–eufemismo;
o ciclo alternante falante-ouvinte.
Enumerologia: o eufemismo supersticioso; o eufemismo moral; o eufemismo político;
o eufemismo religioso; o eufemismo corporal; o eufemismo financeiro; o eufemismo tarístico.
Binomiologia: o binômio eufemismo-regionalismo; o binômio eufemismo-tabu; o binômio eufemismo–dito popular; o binômio figura de linguagem–figura de pensamento; o binômio
eufemismo-Heurística.
Interaciologia: a interação eufemismo-coloquialismo; a interação eufemismo–linguagem popular; a interação eufemismo–expressão popular.
Crescendologia: o crescendo gíria–linguagem popular–eufemismo.
Trinomiologia: o trinômio Linguística Histórica–Linguística Geral–Linguística Moderna.
Polinomiologia: o polinômio Comunicologia-Estilologia-Linguisticologia-Eufemismologia.
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Antagonismologia: o antagonismo eufemismo / disfemismo; o antagonismo eufemismo
/ semântica; o antagonismo ignorância científica / desonestidade intelectual; o antagonismo linguagem vulgar / linguagem culta.
Paradoxologia: o paradoxo da autenticidade no emprego de eufemismos.
Politicologia: a democracia comunicativa.
Legislogia: as leis das comunicações.
Filiologia: a grafofilia; a linguisticofilia; a lexicofilia; a comunicofilia; a cogniciofilia;
a gramaticofilia; a estilisticofilia.
Fobiologia: a fobia quanto ao uso de palavras tabuísticas.
Mitologia: o rompimento dos mitos comunicativos e dos tabus multimilenares.
Holotecologia: a linguisticoteca; a lexicoteca; a gramaticoteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a pensenoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Linguisticologia; a Eufemismologia; a Gramaticologia; a Comunicologia; a Lexicologia; a Etimologia; a Cogniciologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o comunicólogo; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o linguista;
o lexicólogo; o lexicógrafo; o filólogo; o pesquisador; o sistemata; o poliglota; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo.
Femininologia: a comunicóloga; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a linguista;
a lexicóloga; a lexicógrafa; a filóloga; a pesquisadora; a sistemata; a poliglota; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens gramaticologus; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: eufemismo popular = o uso de palavras amenas em substituição aos vocábulos grosseiros empregados pelo costume popular; eufemismo erudito = a utilização de expressões atenuantes na escrita literária ou técnica.
Culturologia: a cultura geral; a cultura erudita; a cultura linguística; a cultura regional; a cultura literária; a cultura popular; a cultura tecnológica; a Culturologia Civilizatória.
Categorias. Sob a ótica da Linguisticologia, eis, na ordem alfabética, 6 categorias distintas, seguidas de 5 exemplos elucidativos de expressões menos agradáveis e respectivos eufemismos, ou expressões mais agradáveis, de fácil percepção e compreensão:
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Doença:
Aidético: soropositivo.
Câncer: mal cruel e prolongado.
Lepra: mal de Lázaro.
Sífilis: sangue ruim.
Tuberculose: peste branca.
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B.
1.
2.
3.
4.
5.

Militar:
Campos de Concentração: campos de custódia de proteção.
Genocídio: ação humanitária.
Mortos de guerra: baixas.
Tortura: afogamento simulado.
Vítimas civis de guerra: danos colaterais.

C.
1.
2.
3.
4.
5.

Política:
Comunista: adversário de esquerda.
Extorsão: imposto revolucionário.
Impunidade: imunidade parlamentar.
Roubo: acumulação ilícita de capital.
Suborno: mesadão.

D. Profissional:
1. Doméstica: administradora do lar.
2. Lixeiro: funcionário da limpeza pública.
3. Parteira: especialista em partos.
4. Porteiro: controlador de acesso.
5. Vendedor: consultor de vendas.
E.
1.
2.
3.
4.
5.

Religiosa:
Demônio: espírito maligno do Cristianismo.
Deus: Altíssimo.
Inferno: morada das almas más.
Morte: adormecer para a eternidade.
Seita: religião da Nova Era.

F.
1.
2.
3.
4.
5.

Sócio-econômica:
Favelado: gente humilde.
Mendigo: população de rua.
Miserável: desprovido de recursos materiais.
Pobre: pessoa de poucos recursos financeiros.
Rico: indivíduo com possibilidades.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o eufemismo, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
02. Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
03. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
04. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
05. Estilo técnico: Estilologia; Neutro.
06. Etimologia: Linguisticologia; Neutro.
07. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
08. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Linguagem denotativa: Comunicologia; Neutro.
10. Louçania estilística: Taristicologia; Homeostático.
11. Palavra: Comunicologia; Neutro.
12. Palavra-chave: Comunicologia; Neutro.
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13. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
14. Resgate de expressão: Conformática; Neutro.
15. Variante gramatical: Gramaticologia; Neutro.

A INTENCIONALIDADE COSMOÉTICA, NAS ABORDAGENS
INTERCONSCIENCIAIS, PERMITE A APLICAÇÃO TARÍSTICA
DE EUFEMISMOS POSSIBILITANDO, DESSE MODO, MAIOR
ENTENDIMENTO E CLAREZA NAS INTERCOMUNICAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza eufemismos de maneira interassistencial
ou ainda coloca panos quentes nas abordagens? Qual a finalidade? Qual a frequência?
Bibliografia Específica:
1. Academia Brasileira de Letras (ABL); Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Comissão de
Lexicologia e Lexicografia da ABL); apres. da 1ª edição Austregésilo de Athayde; apres. da 2ª e 3ª edições Arnaldo
Niskier; apres. da 4ª edição Alberto da Costa e Silva; apres. Cícero Sandroni; revisor Thereza C. Pozzoli; XCVIII + 878
p.; 60 abrevs.; 1 cronologia; 3 decretos leis; 1 E-mail; 1 encarte de correções e aditamentos; 1.510 estrangeirismos; 108
enus.; 1 formulário ortográfico; 336 frases estrangeiras; 1 índice de vocabulário de Machado de Assis (IVMA); 1 quadro
sinóptico; 960 reduções ou braquigrafias; 21 siglas; 6 tabs.; 1 website; glos. 385.200 termos; 3 notas; 2 anexos; 28 x 21
x 5 cm; enc.; 5ª Ed. rev.; Global; São Paulo, SP; 2009; páginas 290, 354, 683 e 861.
2. Bagno, Marcos; Preconceito Linguístico: O que é, como se faz; 186 p.; 4 caps.; 3 E-mails; 17 enus.; 1 esquema; 2 gráfs.; 2 ilus.; 1 microbiografia; 8 mitos; 2 tabs.; 1 website; 26 refs.; 1 anexo; 17 x 12 cm; br.; 37ª Ed.; Edições
Loyola; São Paulo, SP; Junho, 2005; páginas 15 a 72, 122 e 139 a 145.
3. Câmara Jr., J. Mattoso; Dicionário de Lingüística e Gramática: Referente à Língua Portuguesa; apres.
Hamilton Elia; posf. Francisco Gomes de Mattos; 262 p.; glos. 900 termos; 308 refs.; 21 x 13,5 cm; br.; 16ª Ed.; Vozes;
Petrópolis, RJ; 1992; páginas 256.
4. Cegalla, Domingos Paschoal; Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (Com a Nova Ortografia da
Língua Portuguesa); revisor Enymilia Guimarães; 696 p.; 5 caps.; 51 abrevs.; 1 E-mail; 526 enus.; 13 esquemas; 205
exercícios; 1 gráf.; 2 ilus.; 1 mapa; 1 quadro sinóptico; 205 respostas; 29 tabs.; 1 website; 169 refs.; 24 x 17 x 4 cm; br.;
48ª Ed.; 2ª reimp.; Companhia Editora Nacional; São Paulo, SP; 2010; páginas 626 e 627.
5. Guérios, Rosário Farâni Mansur; Tabus Lingüísticos; revisor José Joaquim Sobral; XII + 186 p.; 24 caps.;
15 enus.; 1 microbiografia; 368 palavras latinas; 826 palavras portuguesas; 23 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. aum.; Companhia Editora Nacional da Universidade Federal do Paraná (UFP); Curitiba, PR; 1979; páginas 5, 6, 11 a 23, 168
e 169.
6. Kroll, Heinz; O Eufemismo e o Disfemismo no Português Moderno; 170 p.; 7 caps.; 9 enus.; 1 microbiografia; 1 nota; 212 refs.; alf.; 19 x 11,5 cm; br.; Instituto de Cultura e Língua Portuguesa / Ministério da Educação;
Lisboa; Portugal; 1984; páginas 9, 10, 82, 103, 106 e 118.
7. Silva, Deonísio da; De Onde vêm as Palavras: Origens e Curiosidades da Língua Portuguesa; revisores
Tereza Tilelli; Sally Tilelli; & Denise T. Ferretti; 1.072 p.; 1 E-mail; 3 enus.; 1 microbiografia; 2 websites; glos. 3.974
termos; ono.; 24,5 x 17,5 x 4,5 cm; enc.; 16ª Ed. rev. e aum.; Novo Século; Osasco, SP; 2009; páginas 404, 405 e 412.
8. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 182.

R. O.
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EUFORIN
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A euforin (eufor + in) é a condição da euforia intrafísica da conscin, antes
da desativação do soma, gerada pelo cumprimento razoável da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo euforia vem do idioma Francês, euphorie, derivado do idioma Grego, euphoría, “capacidade de sustentar; tolerar algo com facilidade; fecundidade”. Surgiu em
1858. O prefixo intra deriva do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”.
O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós,
“relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Euforia intrafísica. 2. Euforia pré-mortem. 3. Alegria incontida.
4. Megaeuforização.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo euforin: euforinista; Euforismologia; maxieuforin; megaeuforin; minieuforin.
Neologia. Os 3 vocábulos euforin, minieuforin e megaeuforin são neologismos técnicos
da Psicossomatologia.
Antonimologia: 01. Euforex. 02. Euforia extrafísica. 03. Melancolia intrafísica.
04. Melin. 05. Aborrecimento. 06. Desgosto. 07. Tristeza. 08. Enjôo. 09. Saturação. 10. Depressão.
Estrangeirismologia: a happy hour; o maximum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a euforin; a euforia intrafísica; a euforia controlada; a euforin inspiradora;
o bem-estar pessoal; o aprazimento; a exuberância; a vivacidade; o otimismo; a psicomotricidade;
os momentos felizes; a sensação indizível; a condição inefável; o indescritível; a ideia gratulatória; a autoconfiança; a Higiene Consciencial; a primavera energética frutífera; o cipriene; a eutimia; a projeção consciente euforizante; o triunfalismo prejudicial; a relação amplificador da
consciencialidade–euforia intrafísica; o prelibar da cosmoconsciencialidade; o atacadismo consciencial.
Parafatologia: a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Enumerologia: a satisfação da completude; a alegria do equilíbrio; o conforto da vitória;
a ideia de fartura; o constructo da grandeza; o nível da excelência; a sensação de plenitude.
Filiologia: a proexofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia;
a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Homeostaticologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens euphoricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minieuforin = a primeira primavera energética (primener); megaeuforin
= a maximoréxis pessoal (a maior) positiva.
Mentalsoma. Inexiste euforin cosmoética disparada por drogas, substâncias do vício,
somas turbinados, portas do delírio, curto-circuitos cerebrais, plantas mágicas, elixires mágicos,
pós da onipotência ou ciladas de farmácia. A euforin cosmoética somente é gerada pelo paracorpo do autodiscernimento, o mentalsoma.
Moréxis. Pela Proexologia, a euforin é a condição predisponente ideal para se receber
a moratória existencial (moréxis) positiva.
Extrafisicologia. Em relação à multidimensionalidade consciencial, a euforin se contrapõe à melin, constituindo a predisposição natural para futura euforex.
Estados. Como consequências da consecução, ou não, da proéxis, podem ocorrer 2 de
4 estados intraconscienciais (euforin / melin e euforex / melex), 1 de 2 estados com a conscin
(euforin ou melin), e 1 de 2 estados (euforex ou melex) da mesma consciência, porém, quando
a mesma volta a ser consciex, evidentemente nas dimensões extrafísicas, no período intermissivo,
pós-somático, próximo.
Interesse. Certo estado intraconsciencial dentre os 4, pelo menos, é inevitável ocorrer
com toda conscin. Esta análise interessa, sobremodo, a todas as pessoas (homens e mulheres).
Crescendo. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, o trafar disfarçado jamais será trafor. Eis os 4 estados, ou condições intraconscienciais agradáveis ou desconfortáveis,
aqui analisados em crescendo cronológico:
1. Melin. A melin, melancolia intrafísica ou pré-mortem – estado patológico intrafísico,
antecipatório – acomete a conscin ao chegar à fase final da existência intrafísica, em razão do fato
de não ter vivido a proéxis em nível razoável de resultado ou saldo positivo. Esta condição de incompléxis, não raro ainda permite à conscin correr atrás para sanar o prejuízo, através da recéxis
providencial ou oportuna, na fase terminal da vida intrafísica. A tristeza persistente é o primeiro
sinal da melin para qualquer conscin.
2. Euforin. A euforin, euforia intrafísica ou pré-mortem – estado sadio intrafísico
e antecipatório – envolve a conscin ao atingir o período terminal de vida intrafísica, em razão de
sentir e usufruir a realização plena da proéxis de maneira satisfatória, ou o compléxis. Esta
é a mais rara dentre as 4 condições intraconscienciais relativas à proéxis. As moréxis evoluídas
acontecem em decorrência desta condição hígida. Importa enfatizar: a profundidade das emoções
humanas excede as registradas em outros seres vivos.
3. Melex. A melex, paramelancolia, melancolia extrafísica, depois da dessoma ou post-mortem – estado parapatológico (extrafísico) – assoberba a consciex devido ao autorreconhecimento de não ter executado, em nível razoável, as ações pessoais esperadas, a proéxis da vida humana recém-finda. Esta condição para determinadas consciexes, apenas reflete e ratifica, extrafi-
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sicamente, a condição intrafísica de No 1, vivida anteriormente. Esta é a mais comum dentre as
4 condições intraconscienciais relativas à Proexologia.
4. Euforex. A euforex, paraeuforia, euforia extrafísica ou post-mortem – estado parafisiológico, sadio e extrafísico – empolga a consciex em decorrência da identificação definitiva, na
dimensão extrafísica, do cumprimento integral da proéxis da vida humana recém-finda. Esta condição extrafísica coroa os esforços e desempenhos evolutivos da existência intrafísica da consciência, refletindo e ratificando, em certos casos, a condição intrafísica No. 2, vivida anteriormente. Esta condição, é óbvio, vai melhorar a natureza do novo Curso Intermissivo (pós-somático)
e, às vezes, até o critério do ciclo multiexistencial da consciência.
Teste. Você já detecta indício, na vida íntima, quanto a algum destes 4 estados ou condições intraconscienciais? Você sente (sen) confortável ou desgastante o ato de pensar (pensenes)
quanto à própria proéxis? A palavra é símbolo; a vida consciencial, não.
Ambivalência. No contexto da Holomaturologia, a euforin manifesta-se de modo ambivalente podendo ser sadia ou doentia.
Saúde. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 características da natureza humana ou
efeitos sadios da euforin:
1. Alegria incontida: a satisfação benévola.
2. Autorretrocognições: a Memoriologia.
3. Cipriene: o ciclo de primaveras energéticas (primeneres).
4. Recuperação de cons: magnos; a lucidez da conscin.
5. Taquipsiquismo: a mentalsomaticidade.
Doença. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 características da natureza humana ou
efeitos patológicos da euforin:
1. Ansiedade novidadeira: a neofilia.
2. Excitabilidade: a psicossomaticidade.
3. Predisposição a acidentes: accident proneness.
4. Psicomotricidade: quando excessiva.
5. Verborragia: a logorreia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a euforin, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
2. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
3. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
4. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
5. Cipriene: Energossomatologia; Homeostático.
6. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
7. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.

O ESTADO DA EUFORIN PODE SURGIR EM FUNÇÃO
DO PERÍODO DE PRIMENER. NÃO É TÃO DIFÍCIL ENCONTRAR NA SOCIN DUPLAS EVOLUTIVAS COMPLETISTAS DE MINIPROÉXIS VIVENDO EUFORINS CONJUNTAS.

Enciclopédia da Conscienciologia

10357

Questionologia. Você sabe aplicar construtivamente os estados de euforia? Quais os frutos evolutivos da euforia intrafísica para você?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 96.
02. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 50, 58, 116, 134, 298, 404, 423, 425, 620 e 646.
03. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 260, 416, 1.030, 1.071, 1.087. 1.107 e 1.110.
04. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 52, 97 e 167.
05. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 116 e 128.
06. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 49 e 90.
07. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 24.
08. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 86 e 126.
09. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 128 e 129.
10. 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 76, 132, 138,
160 e 201.
11. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 286, 368, 526, 602 e 614.
12. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 31.
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EUMATIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A eumatia é a facilidade de a consciência aprender, apreender, ou o nível
da predisposição pessoal do homem ou da mulher, criança ou adulto, para assimilar, reter e empregar conhecimentos de modo teático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo eumatia deriva do idioma Grego, eumátheia, “facilidade para
aprender; docilidade”. Surgiu em 899.
Sinonimologia: 1. Propensão autodidata. 2. Bibliofilia. 3. Neofilia. 4. Aprendizagem.
Neologia. O vocábulo eumatia e as duas expressões compostas eumatia elementar e eumatia superior são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Antieumatia; desaprendizagem. 2. Inépcia. 3. Bibliofobia.
4. Ignorantismo. 5. Apedeutismo. 6. Neofobia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização carregada no pen.
Fatologia: a eumatia; a eumatia visual; a eumatia auditiva; a eumatia dedutiva; a eumatia indutiva; a eumatia intelectual; a eumatia psicomotora; a eumatia em grupo; a antieumatia;
a facilidade de aprender; a propensão à aprendizagem; o ato de aprender; a aprendizagem autodirigida; a autodidaxia; o autodidatismo; a instrução sem professores; o aprendizado por si próprio;
a aprendizagem sem mestre; a defesa de tese sem orientação de professores; a autopesquisa espontânea; a autorrealfabetização contínua; a mestria natural; o bom senso instintivo; a música de
ouvido; a escolaridade convencional; as faculdades mentais; a atenção fixada; a raciocinação;
o equipamento mentalsomático; o taquipsiquismo; a habilidade intelectual; o tirocínio intelectual;
as potencialidades conscienciais; os dons intelectuais; os dotes naturais; as aptidões notáveis; as
ideias inatas; os talentos pessoais inexplorados; a engenhosidade; a proficiência intelectiva; a virtuosidade rara; a agudez consciencial; a hiperacuidade; a superdotação; a superaprendizagem;
a potência do gênio; a genialidade em si; a escola; a universidade; as autorretrocognições; a maxiproéxis intelectual.
Parafatologia: a superdotação parapsíquica; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Antagonismologia: o antagonismo bronquidão / brilhantismo.
Filiologia: a cogniciofilia.
Holotecologia: a pedagogoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia;
a Cogniciologia; a Holomaturologia; a Parageneticologia; a Proexologia; a Macrossomatologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa eumática; o corpo discente; o corpo docente; a grande inteligência; a classe dos intelectuais.
Masculinologia: o autalfabetizado; o aprendiz brilhante; o semperaprendente; o artesão
singular; o aluno; o professor; o preceptor; o reeducador; o superdotado; o erudito; o polímata.
Femininologia: a autalfabetizada; a aprendiz brilhante; a semperaprendente; a artesã
singular; a aluna; a professora; a preceptora; a reeducadora; a superdotada; a erudita; a polímata.
Hominologia: o Homo sapiens eumathicus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo
sapiens praeceptor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens
neophilicus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: eumatia elementar = a assimilação cognitiva do prodígio infantil, menino
ou menina; eumatia superior = a assimilação cognitiva do polímata veterano, homem ou mulher.
Recursos. Sob a ótica da Evoluciologia, toda pessoa extraordinariamente eumática devia
receber recursos econômicos, financeiros, técnicos e instrumentais diretamente do governo, a fim
de melhorar os corpos de supercérebros do país nativo por intermédio da superaprendizagem.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a eumatia,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens, autores e leitores interessados:
1. Abordagem Consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
4. Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
5. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
6. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
7. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.

A AUTAVALIAÇÃO CONSCIENCIOMÉTRICA QUANTO
À PREDISPOSIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM SE IMPÕE,
DE MANEIRA INEVITÁVEL, A TODA CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA, LÚCIDA E INTERESSADA NA EVOLUCIOLOGIA.
Questionologia. No teste pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível você se coloca quanto
à automotivação para aprender? Quantos cursos você já fez? Você mantém biblioteca particular?
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EUNUCO INTELECTUAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O eunuco intelectual é a conscin pusilânime, débil e impotente, submissa
à neutralização intelectual por algum tipo de coação, repressão ou poder do dinheiro, potência política, influência social, conjugal ou institucional, vivendo castrada mentalsomaticamente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo eunuco deriva do idioma Latim, eunuchus, “eunuco”, e este do
idioma Grego, eunoûkhos, “guardião da cama; guardião de mulheres”, constitu do pelo voc bulo
eunê, “leito; cama”, e pelo verbo ékhó, “levar; ter; conduzir; guiar; conter; manter; reprimir; prender; encerrar; governar; administrar”. Surgiu no Século XVI. O voc bulo intelectual procede
igualmente do idioma Latim, intellectualis, “relativo à intelig ncia; intelectual”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Eunuco mentalsomático. 2. Castrado intelectual. 3. Coagido intelectual. 4. Reprimido intelectual. 5. Eunuquismo intelectual.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo eunuco: arquieunuco; eunucoide; eunucoidismo; eunuquismo.
Neologia. As 3 expressões compostas eunuco intelectual, eunuco intelectual preparatório e eunuco intelectual executivo são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Conscin intelectual sadia. 2. Conscin intelectualmente ativa.
Estrangeirismologia: a surmenage intelectual; o existentiale vacuum; o hollow profile
intelectual.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade autopensênica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da indolência intelectual; o sedentarismo autopensênico; os hipopensenes; a hipopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; a minipensenização; a zoopensenidade; a fitopensenidade; os autopensenes infrutíferos; a pasmaceira autopensênica; a autopensenização inócua.
Fatologia: a melin; o incompléxis; a inatividade mentalsomática; a inação intelectual;
a inércia neuronal; a ociosidade mentalsomática; o psicossedentarismo; a misopsiquia; a psicastenia; a sedentariedade mental; a inatividade somática predispondo a inatividade mentalsomática;
a preguiça mental; a inatividade criativa; a pasmaceira debiloide; a anorexia intelectual; a despriorização; o subnível mentalsomático; a mesméxis; a automimeticidade; a acídia; a assincronia cortical; o subcérebro abdominal; os megatrafares fixados; o branco mental; a cabeça vazia; a ergastenia; o vácuo intraconsciencial; o autencolhimento do cérebro; a murchidão cortical; o encéfalo
hibernante; a acomodação mental nosográfica; a introversão patológica; a automentalsomática
inerte da conscin inativa; a hibernação mentalsomática; o complexo de inferioridade intelectual;
a aridez cerebral; a esterilidade mentalsomática; os atributos conscienciais ociosos; o autocomodismo; a ausência de ideias próprias; a repetição irrefletida dos discursos do senso comum; a fuga
na psicomotricidade; os travões intelectivos; os originais engavetados; o enfraquecimento consciencial.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vida do
eunuco bioenergético; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as cicatrizes psicossômicas; as intrusões extrafísicas obnubiladoras; a parapsicose pós-dessomática.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio da função vitalizar
o órgão; a ausência do princípio do posicionamento pessoal.
Tecnologia: as técnicas consciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: os efeitos castradores dos emocionalismos na mentalsomaticidade.
Neossinapsologia: a formação insuficiente de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo apreensão truncada–raciocínio falho.
Enumerologia: o eunuquismo intelectual; a covardia intelectual; o sedentarismo intelectual; o imobilismo intelectual; a obstrução intelectual; a ineficácia intelectual; a apatia intelectual.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio improdutividade-inutilidade; o binômio autassédio mentalsomático–desarticulação intraconsciencial.
Interaciologia: a interação irreflexão-irracionalidade; a interação conflituosa paracérebro-cérebro.
Crescendologia: o crescendo degenerativo inatividade-incapacidades-invalidez.
Trinomiologia: a falta do trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio lavagem
subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo eunuquismo intelectual / vigor intelectual.
Legislogia: a lei do menor esforço perante as automutilações intelectuais.
Filiologia: a hedonofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a disciplinofobia; a bibliofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da robotização existencial; as síndromes demenciais.
Maniologia: a toxicomania; a lacuna do combate pessoal à fracassomania.
Holotecologia: a criticoteca; a mnemoteca; a tecnoteca; a biblioteca; a cognoteca;
a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Desviologia; a Autenganologia; a Regressiologia; a Perdologia; a Antiproexologia; a Conscienciometrologia; a Recexologia; a Automimeticologia; a Marasmologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a personalidade eunucoide intelectual; a pessoa paralisada intelectualmente.
Masculinologia: o eunuco intelectual; o pré-serenão vulgar; o confusino; o vidiota.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a confusina; a vidiota.
Hominologia: o Homo sapiens eunuchus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens minor; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens negligens;
o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens incautus.
V. Argumentologia
Exemplologia: eunuco intelectual preparatório = a conscin submissa à neutralização intelectual, com algum atenuante, ainda na fase preparatória da programação existencial até os 35
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anos de idade física; eunuco intelectual executivo = a conscin submissa à neutralização intelectual, grave, já na fase executiva da programação existencial, a partir dos 36 anos de idade física.
Culturologia: a submissão acrítica aos idiotismos culturais; a cultura inútil.
Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 categorias de eunucos intelectuais mais comuns na Socin ainda patológica:
1. Eunuco intelectual científico: o cientista subvencionado por instituição de pesquisa
apriorística, repressiva e lobista.
2. Eunuco intelectual conjugal: o cônjuge, mulher ou homem, estudioso do universalismo, mas vivendo coagido pela pressão social da família de fanáticos religiosos.
3. Eunuco intelectual religioso: o profissional da religião reprimido pela coação do superior hierárquico, teocrático e autocrático.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o eunuco intelectual, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente antiprimener: Energossomatologia; Nosográfico.
02. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autocastração: Consciencioterapia; Neutro.
05. Autodesrespeito: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
06. Autômato humano: Parafisiologia; Nosográfico.
07. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
12. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
14. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
15. Pseudossuperação: Autenganologia; Nosográfico.

A CONDIÇÃO PATOLÓGICA DO EUNUCO INTELECTUAL,
SEJA QUANDO AFETANDO O HOMEM OU A MULHER,
É SEMPRE MERECEDORA DE ATENÇÃO POR PARTE
DA CONSCIN LÚCIDA, INTERASSISTENCIAL, PROEXISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece alguma vítima da condição do eunuquismo intelectual? Qual o posicionamento pessoal resultante?
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EUSTRESSE
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O eustresse é o estado íntimo antiestressante, eutímico, mantendo-se a conscin defendida contra pressões, tensões e excessos da impulsividade, da precipitação e do ansiosismo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo eu deriva do idioma Grego, eu, “bom; bravo; nobre; bem; nobremente; regularmente; bondosamente, felizmente”. O termo estresse vem do idioma Inglês, stress,
“tensão, na acepção de distúrbio fisiológico ou psicológico causado por circunstância adversa”,
forma aférese do idioma Anglo-normando, destress, correspondente no idioma Francês Antigo,
destrece, “estreiteza”, e este derivado do idioma Latim, districtus, “puxado para v rias partes;
ocupado; importunado”, de strictus, particípio passado de stringere, “apertar; comprimir; cerrar”.
O vocábulo estresse foi incorporado à Medicina a partir dos trabalhos do fisiologista estadunidense Walter Cannon (1871–1945) e do fisiologista canadense Hans Selye (1907–1982). Surgiu, no
idioma Português, em 1975.
Sinonimologia: 01. Estresse benéfico. 02. Estresse sadio. 03. Eustressamento. 04. Antiestressamento. 05. Distensão. 06. Afrouxamento. 07. Hiperlucidez pessoal; ortopensenidade.
08. Eutimia. 09. Homeostasia cerebral. 10. Antagonismologia Sadia; autorreflexão habitual.
Neologia. O vocábulo eustresse e as 3 expressões compostas eustresse inversivo, eustresse tenepessista e eustresse desperto são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 01. Estresse maléfico; estresse negativo. 02. Estresse pós-traumático.
03. Tensão. 04. Estafa intelectual. 05. Instabilidade emocional. 06. Esgotamento psíquico.
07. Psicastenia. 08. Ergastenia. 09. Atitude antiproéxis. 10. Antagonismologia Patológica.
Estrangeirismologia: o Reeducandarium pacifista; a Satyagraha.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à harmonia do microuniverso consciencial pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação íntima; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o eustresse; a distração sadia; a distensão sadia; o relaxe sadio; o afrouxamento das tensões; a acalmia íntima; o emprego dos lenços brancos; a vivência com a pomba da
paz; a evitação da sobrecarga emocional; a evitação do workaholism; a evitação da surmenage;
a evitação da pressão arterial elevada; a evitação dos filmes de suspense, horror e ação; a evitação
do transtorno do estresse pós-traumático (TEPT); o dia matemático; a vida matemática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo sono-vigília.
Principiologia: o princípio do bem-estar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a teoria da personalidade autoconsciente.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons.
Efeitologia: o efeito halo da homeostasia consciencial.
Neossinapsologia: as sinapses e o sono reparador.
Ciclologia: o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução aplicado a todos os problemas pessoais e grupais.
Enumerologia: a cabeça fria; o dia de rosas; o ato de tomar repouso; o ato de refrescar
a cabeça; o ato de ficar em paz; o ato de pesar as palavras; o ato de estar senhor de si.
Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis.
Interaciologia: a interação trabalho-repouso.
Crescendologia: o crescendo (polinômio) euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo distensão / tensão; o antagonismo eustresse / estresse; o antagonismo estressamento / homeostasia; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo
sinapse / fibra muscular; o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo pombo / pit
bull.
Paradoxologia: o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do maior esforço evolutivo, autoconsciente, racional.
Filiologia: a raciocinofilia.
Holotecologia: a higienicoteca; a serenoteca; a pacificoteca; a terapeuticoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a maturoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Equilibriologia; a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Ergonometria; a Eumatiologia; a Paraprofilaxiologia; a Lucidologia; a Serenologia.
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 eutímica; a personalidade antiestressada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o eustressado.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a eustressada.
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Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens antiviolentus; o Homo
sapiens pacificus; o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
catalyticus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: eustresse inversivo = o da conscin jovem inversora, rapaz ou moça;
eustresse tenepessista = o do praticante veterano da tenepes, homem ou mulher; eustresse
desperto = o do ser desperto, homem ou mulher.
Culturologia: a cultura da paz pessoal e coletiva ou social.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o eustresse, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Antagonismologia Sadia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
11. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
12. Protimia: Homeostaticologia; Neutro.

O ESTADO DO EUSTRESSE EXIGE A ATENÇÃO ACURADA DA CONSCIN LÚCIDA EM FUNÇÃO DA VIDA MODERNA COM ENVOLVIMENTOS EMOCIONAIS, SUPERESTÍMULOS E IMENSO ROLO COMPRESSOR DE INUTILIDADES.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o estado do eustresse? Você vive
sob o estado do eustresse inversivo, tenepessista ou desperto?
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EUTIMIA
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A eutimia é o perfeito sossego da consciência, a tranquilidade, a serenidade
íntima, a inexcitabilidade ou a imperturbabilidade cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo eutimia deriva do idioma Latim, euthymia, e este do idioma Grego,
euthymía, “coragem; confiança; alegria”, composto de eu, “bom, bem”, e thymós, “sopro; princípio vital; alma, vida, ânimo”. Surgiu em 836.
Sinonimologia: 01. Serenidade íntima. 02. Serenologia. 03. Tranquilidade íntima.
04. Autocentramento. 05. Imperturbabilidade. 06. Inexcitabilidade. 07. Homeostaticologia.
08. Equilibriologia. 09. Harmoniologia. 10. Ortopensenologia
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo eutimia:
maxieutimia; megaeutimia; minieutimia.
Neologia. Os 2 vocábulos minieutimia e megaeutimia são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 01. Fúria. 02. Desassossego pessoal. 03. Intranquilidade íntima.
04. Autassédio. 05. Ansiosismo. 06. Antisserenologia. 07. Delírio. 08. Violência. 09. Epitimia. 10. Acatisia.
Estrangeirismologia: a joie de vivre.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à serenidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Eutimia: autocalmante energético.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a eutimia; a serenidade pessoal; a serenidade mentalsomática; a serenidade
dinâmica; o contentamento sereno; o serenograma; o Serenarium; a condição prototípica do Serenão; a alegria educada; a ancoragem interna; o autocontrole; a autoconfiança; a autossuficiência;
a autossegurança; a autestima; a tranquilidade íntima; a tranquilidade construtiva; a homeostasia
orgânica; a harmonia intraconsciencial; o equilíbrio interior; a acalmia interior; o eustresse; o distresse; o bom humor constante; a afabilidade; a amabilidade; a fleuma; a interface entre depressão
e excitação; a antisserenidade; a inquietação; o impulsivismo; a ansiedade; a sofreguidão; a impetuosidade; a tensão; o estresse negativo; a exacerbação psicossomática; a aflição; a neurose de angústia; a agonia; a relação eutimia–exemplarismo cosmoético.
Parafatologia: a blindagem energética consciencial; o autencapsulamento energético;
a desperticidade; o megatrafor do Serenão ou Serenona.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade.
Interaciologia: a interação eutimia-anonimato.
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Antagonismologia: o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo eutimia
/ vegetalismo.
Holotecologia: a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Serenologia; a Conscienciometrologia; a Ortopensenologia; a Equilibriologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia; a Eumatiologia; a Ergonometria.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eutímica; o ser desperto.
Masculinologia: o evoluciólogo; o adrenal; o ansioso; o desassossegado; o adulto com
hiperatividade infantil; o neurótico.
Femininologia: a evolucióloga; a adrenal; a ansiosa; a desassossegada; a adulta com
hiperatividade infantil; a neurótica.
Hominologia: o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens aequilibriologus; o Homo sapiens
eudaemones; o Homo sapiens harmonicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minieutimia = a condição da vida do feto; megaeutimia = a condição da
vida do Homo sapiens serenissimus.
Ausências. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 3 ausências
relevantes na estrutura da eutimia de qualquer conscin:
1. Aponia: ausência de dor.
2. Atambia: ausência de medo.
3. Ataraxia: ausência de perturbação.
Posicionamentos. Segundo a Experimentologia, a eutimia pode estar assentada em 4 posicionamentos íntimos, aqui dispostos na ordem funcional:
1. Relaxe: o relaxe anticonflitivo.
2. Contenção: a contenção sem toxicidade.
3. Antiemotividade: a antiemotividade pacificadora.
4. Reflexão: a reflexão autodisciplinada (recolhimento íntimo, solilóquio, meditação filosófica).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais,
evidenciando relação estreita com a eutimia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens, autores e leitores interessados:
1. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
2. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
3. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
4. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
5. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
6. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
7. Protimia: Homeostaticologia; Neutro.
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QUANTO AO NÍVEL EXATO DE EUTIMIA, A DISTÂNCIA
EVOLUTIVA ENTRE A CONSRÉU TRANSMIGRADA E O
SERENÃO EQUIVALE, LOGICAMENTE, À DISTÂNCIA EVOLUTIVA ENTRE O PRÉ-SERENÃO VULGAR E A FORMIGA.
Questionologia. Em qual nível você se coloca quanto à serenidade íntima? A adrenalina
ainda governa você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 96, 97, 119 e 125.
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 189, 534, 1.057 e 1.066.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 31,
635 e 895.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 749.
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EVENTO CONSCIENCIOLÓGICO
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O evento conscienciológico é o encontro, reunião, concentração, aglutinação e confluência multidimensional de consciências objetivando debate de ideias e ideais afinizado com o paradigma consciencial e desencadeado por Instituição Conscienciocêntrica (IC), com
finalidade cosmoética, interassistencial, descrenciológica e mentalsomática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evento deriva do idioma Latim, eventus, “acontecimento; sucesso;
resultado; saída; desenlace; resolução; fim”. Apareceu no Século XVII. A palavra consciência
vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”.
Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do mesmo idioma Grego, lógos,
“Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”. O sufixo ico, ica procede do idioma Latim, icus, e este do idioma Grego, ikós, com noção de “participação, refer ncia,
pertin ncia”, é formador de adjetivos.
Sinonimologia: 1. Evento conscienciocêntrico. 2. Evento evolutivo institucional. 3. Curso interassistencial tarístico. 4. Dinâmica conscienciológica. 5. Reunião de pesquisa conscienciológica.
Neologia. As 3 expressões compostas evento conscienciológico, evento conscienciológico inicial e evento conscienciológico avançado são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Evento da Socin Eletronótica. 2. Evento religioso. 3. Evento desportivo. 4. Divulgação artística. 5. Evento baratrosférico.
Estrangeirismologia: o checkup consciencial; o update verponológico; o rapport interconsciencial assistente-assistido; o feedback interassistencial; a mutual assistance; a key da interassistencialidade; o rendez-vous multidimensional; os eventos de intercooperación entre los pueblos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interassistenciologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Evento
conscienciológico: megaencontro. Evento conscienciológico: omnicatálise.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene do evento
interassistencial; o holopensene da força realizadora; a reestruturação pensênica promovida nos
participantes de eventos conscienciológicos; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o fortalecimento do holopensene grupal evolutivo.
Fatologia: o evento conscienciológico; o megafoco assistencial; o empenho das conscins
atratoras; o desassédio para a realização da venda interassistencial; a profissionalização do trabalho voluntário; a Cronêmica e Proxêmica relacionadas ao evento; o contato telefônico assistencial
(CTA) enquanto fator de extrema importância na formação das turmas de alunos; a normalização
e padronização assertivas; as parcerias entre as ICs e destas com instituição ética da Socin; os
projetos pioneiros; a coragem evolutiva e a profilaxia máxima para os empreendimentos assistenciais ousados; a determinação desassediadora frente aos agentes perturbadores; as conversas descontraídas durante os eventos; a megaforça da grupalidade operosa; a preparação para o acolhi-
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mento dos intermissivistas; o megaempreendimento conscienciológico; a acareação, quando necessária, pós-evento; a valorização dos estudos parapsíquicos; a publicação das pesquisas apresentadas em seminários; o indispensável banner com o princípio da descrença; o planejamento
criterioso e antecipado; o orçamento do evento; a programação detalhada; a revisão da programação; a padronização da vestimenta social enquanto sinal de respeito e organização; o mutirão para
a divulgação; a redução dos desperdícios; a atualização permanente do cadastro de alunos; os instrumentais tecnológicos profissionais de apoio; as tratativas com os hotéis e locais de realização
do curso; a assessoria ao professor itinerante; o checklist da logística do evento; a autossuficiência
financeira; a venda e doação de cursos e livros; as pontoações do evento; a expansão do trabalho
com a inclusão de novas mídias; as parcerias com cientistas e intelectuais cosmoéticos; o lançamento de livro conscienciológico; o sorriso largo acolhendo, abrindo portas e oportunidades evolutivas; a desopressão e a descompressão pós-evento; a visita assistencial técnica; as duplas evolutivas fortalecendo os vínculos conscienciais; o evento conscienciológico de ponta, qualificador
dos demais; a aceleração evolutiva através do epicentrismo em eventos conscienciológicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a manutenção
e progressão do estado vibracional; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pressão holopensênica; a blindagem energética; a tenepes pró-evento; a presença marcante dos amparadores
em situações precárias e de grande desafio; o desassédio extrafísico; as projeções ocorridas antes,
durante e depois do evento conscienciológico; os pseudópodes assistenciais do campo do evento
promovendo reurbanizações; a sustentação bioenergética dos epicons presentes; o amparo de função; a plateia de consciexes intermissivistas; a potencialização do parapsiquismo e do desassédio
em cursos de imersão; o paraevento; os eventos favorecedores da reurbex; o completismo grupal,
da equipin e equipex, do evento interassistencial exitoso.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin assistente lúcida–consciex amparadora extrafísica; o sinergismo interconsciencial crescimento pessoal–crescimento grupal; o sinergismo autolucidez evolutiva–autodisponibilidade laboral; o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo Teática-Cosmoética; o sinergismo palavras esclarecedoras–energias empáticas; o sinergismo da perseverança nas ações assertivas.
Principiologia: o princípio do pesquisador cético, otimista e cosmoético (COC); o princípio da descrença sendo norteador dos eventos conscienciológicos; o princípio da Cosmoética
Destrutiva atuando preventivamente frente aos eventos baratrosféricos; o princípio da verpon;
o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas e parapesquisas; o princípio da educação infinita.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o código evolutivo do intermissivista.
Teoriologia: a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria da inteligência evolutiva
(IE); a teoria da Era da Aceleração da História Humana.
Tecnologia: as paratécnicas interassistenciais; a técnica do EV; a técnica do conscienciograma; as técnicas docentes; as técnicas da convivialidade sadia; as técnicas das auto e heterossuperações; as técnicas facilitadoras do acesso aos conhecimentos da Conscienciologia; as
paratécnicas de comunicabilidade interdimensional; a técnica da autopensenidade criativa; a técnica do detalhismo; a técnica da autexposição; o nível do ambiente técnico construído para a potencialização autevolutiva; o nível do acervo instrumental técnico e especializado alcançado.
Voluntariologia: a entrada de novos voluntários; a evitação cosmoética da saída de voluntários; a reintegração de ex-voluntários; o ambiente evolutivo no voluntariado conscienciológico autoconsciente; o voluntariado na docência tarística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da autorganização;
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o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da paraeducação; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Paz.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos atratores do holopensene fraterno; os efeitos autesclarecedores
do exercício da tares; os efeitos impactantes das neoverpons; o efeito ricochete da interassistência; o efeito normalizador da linguagem proporcionando a comunicação interconsciencial; os
efeitos da ampliação progressiva e sustentada do fôlego evolutivo na autoprodutividade.
Neossinapsologia: o abertismo consciencial propiciando a aquisição de neossinapses;
a formação de neossinapses a partir da neoverpon.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo sementeira-colheita.
Enumerologia: a extinção dos comportamentos subumanos; a extinção dos surtos de
imaturidade; a extinção dos hábitos patológicos e das rotinas inúteis; a extinção dos queixumes;
a extinção das preguicites; a extinção dos idiotismos culturais; a extinção dos dogmatismos escravizantes.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância;
o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia; o binômio esforço cosmoético–sucesso
evolutivo; o binômio força presencial–força das ideias; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio cronograma-fluxograma.
Interaciologia: a interação autoconhecimento-heteroconhecimento; a interação divulgação de neoverpons–conjuntura grupal; a interação liderança-epicentrismo; a interação liderança-assistencialidade; a interação autoliderança-heteroliderança; a interação egocarma-grupocarma-policarma; a interação ação local–visão global; a interação CCCI-Socin; a interação comunidade científica–mídia; a interação neoverpons-autopesquisa-autorreciclagem; a interação
organização-satisfação-produtividade.
Crescendologia: o crescendo conscienciológico palestra pública–cursos de entrada–
–cursos de campo; o crescendo assistido-assistente-professor-orientador-tenepessista-ofiexista;
o crescendo Descrenciologia-Cosmoconscienciologia; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo da expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo artigo-verbete-curso-livro; o crescendo Ciência-Paraciência.
Trinomiologia: o trinômio autocosmoeticidade-autamparabilidade-autodefensibilidade;
o trinômio autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio gratidão-retribuição-inovação; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Polinomiologia: o polinômio tenepessista-pesquisador-escritor-desassediador; o polinômio da fidelização aluno-voluntário-professor-tenepessista; o polinômio do desassédio lucidez-serenidade-hiperacuidade-agilidade; o polinômio vontade-potência-competência-eficácia;
o polinômio datas-fatos-parafatos-pessoas-ideias; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo
prazo–longuíssimo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo megaevento conscienciológico / megaevento baratrosférico; o antagonismo verpons / tradicionalismos; o antagonismo resultado superavitário
/ execução meia-força; o antagonismo conclusão satisfatória / despreparo; o antagonismo Cosmoética / Assediologia; o antagonismo sinergismo cosmoético grupal / alta conflituosidade;
o antagonismo trabalho para o grupo / trabalho individualista; o antagonismo força sinérgica
grupal / centralização egoística.
Paradoxologia: o paradoxo do professor semperaprendente; o paradoxo da condição
do aluno epicentro de energias assistenciais; o paradoxo do neotermo técnico facilitar a comunicação científica.
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Politicologia: a assistenciocracia; a maxiproexocracia; a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a paradireitocracia; a discernimentocracia; a cientificocracia; a paracienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Projeciologia; a consciência versada nas leis da Paradireitologia, Parapoliticologia e Paradiplomacia.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a metodofilia; a tecnofilia; a comunicofilia; a autopesquisofilia; a cienciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a raciocinofobia; a cienciofobia; a conscienciofobia.
Sindromologia: a reversão da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a evitação da síndrome da subestimação; a superação da síndrome de Poliana.
Holotecologia: a assistencioteca; a consciencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a invexoteca; a proexoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a verponoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Conscienciologia; a Verponologia; a Conscienciometrologia; a Experimentologia; a Grupocarmologia; a Criticologia; a Perdologia; a Nosologia; a Fatuística; a Consciencioterapia; a Parapedagogiologia; a Maxiproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser
desperto.
Masculinologia: o homem de ação; o energizador; o realizador; o organizador; o exemplificador; o articulador; o líder; o comunicólogo; o empreendedor interassistencial; o voluntário
conscienciológico; o aluno; o docente; o autor; o professor itinerante e multifacetado; o inversor
existencial; o conscienciômetra; o parapercepciologista; o epicon lúcido; o Serenão.
Femininologia: a mulher de ação; a energizadora; a realizadora; a organizadora; a exemplificadora; a articuladora; a líder; a comunicóloga; a empreendedora interassistencial; a voluntária conscienciológica; a aluna; a docente; a autora; a professora itinerante e multifacetada; a inversora existencial; a conscienciômetra; a parapercepciologista; a epicon lúcida; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens pacificus;
o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: evento conscienciológico inicial = a palestra pública sobre Conscienciologia; evento conscienciológico avançado = o congresso internacional de Especialidade
Consciencial.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura de paz; a cultura do esclarecimento; a cultura multidimensional.
Eventologia. A Conviviologia Sadia permite aos pesquisadores lúcidos avaliarem melhor os eventos da Socin Patológica. Eis, na ordem alfabética e enquanto exemplos, 8 atividades
e / ou festividades consideradas nosográficas:
1. Carnaval.
2. Espetáculo de heavy metal.
3. Farra do boi.
4. Festa do vinho.
5. Festival da cerveja.

Enciclopédia da Conscienciologia

10373

6. Passeata pró-descriminalização da maconha.
7. Rodeios e vaquejadas.
8. Torcida organizada futebolística.
Autopesquisologia. Concernente à Assistenciologia, eis, na ordem alfabética, 15 perguntas técnicas, propiciando a autavaliação relativa à teática de eventos conscienciológicos:
01. Abnegação. Atua com autabnegação cosmoética frente aos eventos conscienciológicos?
02. Aproveitamento. De quais eventos conscienciológicos participou? Com qual teor
de aproveitamento?
03. Assistência. Tem participado predominantemente enquanto assistido ou assistente?
04. Comportamento. Costuma ter comportamento de aglutinador assistencial ou de assediador encrenqueiro em eventos conscienciológicos?
05. Docência. Exerce a docência em Conscienciologia? Desde quando?
06. Epicentrismo. Já apresenta alta performance enquanto epicentro? Quantos e quais
eventos conscienciológicos já epicentrou?
07. Evitação. Evita consciente ou inconscientemente algum tipo de evento evolutivo?
08. Investimento. Exerce o autodesassédio em relação aos valores financeiros investidos em cada evento?
09. Itinerância. Já itinerou enquanto docente? Quais os resultados obtidos?
10. Paraevento. Já participou de evento conscienciológico extrafísico? Em quais condições?
11. Participação. Participa enquanto pesquisador, apresentando resultados das autoinvestigações? Apresenta artigos conscienciológicos? Com qual frequência?
12. Priorização. Tem priorizado a participação em algum tipo de evento? Por qual motivo?
13. Publicação. Já publicou artigo, verbete ou livro? Auxilia na produção de gescons
e eventos de lançamento?
14. Retribuição. Já retribui os benefícios hauridos enquanto participante lúcido?
15. Tenepes. Coloca a tenepes diária a serviço dos eventos conscienciológicos?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o evento conscienciológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
05. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
06. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
07. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
09. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Reinclusão grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
12. Retomador de tarefa: Recexologia; Homeostático.
13. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
14. Venda interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.
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O EVENTO CONSCIENCIOLÓGICO PRIORITÁRIO TEM
O MEGAFOCO NA REAL NECESSIDADE DOS ASSISTIDOS,
POTENCIALIZANDO O ESPECIALISMO HOLOBIOGRÁFICO,
OS MEGATRAFORES E AS RECINS DOS EPICENTROS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já compreende os neoempreendimentos evolutivos e os eventos conscienciológicos na Terra? Ainda participa apenas enquanto assistido ou já assume a condição de interassistente?
T. I.
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EVENTO MENTALSOMÁTICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O evento mentalsomático é a ocorrência intelectiva derivada do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, gerando efeitos múltiplos de cognição e autovivências intra e extrafísicas na estrutura do microuniverso intraconsciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo evento deriva do idioma Latim, eventus, “acontecimento; sucesso;
resultado; sa da; desenlace; resolução; fim”. Surgiu no Século XVII. O voc bulo mental procede
do idioma Latim Tardio, mentalis, “do esp rito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento; intelig ncia”. Apareceu no Século XV. A palavra somática provém
do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Evento mental. 2. Evento intelectivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo evento: eventiva; eventivo; eventual; eventualidade; paraevento.
Neologia. As 3 expressões compostas evento mentalsomático, evento mentalsomático intraconsciencial e evento mentalsomático extraconsciencial são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Evento fisicalista. 2. Evento material.
Estrangeirismologia: o Curso de Longo Curso diário, gratuito, online, no Tertuliarium;
o megalocus da intencionalidade; a apex mentis; o breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; os rational hopeful thoughts; o primus inter pares mentalsomático.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da mentalsomaticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal mentalsomático; os maturopensenes; a maturopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes;
a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
o carregamento pensênico no pen; a autopensenização reflexiva auto e heterocrítica.
Fatologia: o evento mentalsomático; a dinâmica intraconsciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo parapsíquico intelectual; o acesso às Centrais
Extrafísicas; o irrompimento do paracérebro na intrafisicalidade; a paracerebralidade vivenciada
dia a dia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognição extensa–memória atilada–intelecção taquirrítmica; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo inversor
intelectual–geronte polímata; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente;
o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da autocrítica cosmoética.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas; a técnica do detalhismo;
a técnica da exaustividade; as técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil; a técnica da reserva de leitura;
a técnica do aperitivo intelectual; a técnica do sobrepairamento analítico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses e paraneossinapses.
Ciclologia: o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano.
Binomiologia: o binômio parapsiquismo-sexualidade; o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição
das autoprioridades; o binômio soberania pessoal privativa–soberania pessoal pública; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio qualidade da elaboração mental–qualidade das prioridades pessoais; o binômio megacons-megaprioridades; o binômio Verbetologia-Verbetografia; o binômio subjetividade-objetividade.
Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;
a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin;
a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências; a interação imaginação-verpon;
a interação organização mental–organização espacial; a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação Livraria Epígrafe–Biblioteca Pública–HOLOTECA do CEAEC; a interação cosmograma-conscienciograma; a interação evento mentalsomático (paracerebral)–evento
mental (cerebral).
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo
de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex;
o crescendo Bibliologia-Bibliografia; o crescendo (aliteração) aula-artigo-autorado; o crescendo
planejamento-organização-consecução; o crescendo centrífugo pensamento-ação.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio (trio) autor-revisor-tradutor; o trinômio Bibliomática-Lexicomática-Enciclomática; o trinômio identidade-causalidade-repercussividade dos eventos mentaissomáticos; o trinômio estímulos intraconscienciais–
–estímulos interconscienciais–estímulos extraconscienciais.
Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo informação dosificada pró-assistido / informação dosificada pró-assistente; o antagonismo omissão superavitária (omissuper) / omissão deficitária; o antagonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomática; o antagonismo dopamina / adrenalina; o antagonismo ponderação / psicomotricidade; o antagonismo mentalsomaticidade prolífica / mentalsomaticidade
ociosa; o antagonismo megaevento mentalsomático / vacuidade intelectual.
Paradoxologia: o paradoxo contrafluxo da Socin Patológica–fluxo cósmico; o paradoxo
da verpon mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável.
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Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei da Parafisiologia do mentalsoma; a lei do maior esforço interassistencial evolutivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;
a cognofilia; a verponofilia.
Sindromologia: os eventos mentais doentios na síndrome da patopensenidade; a profilaxia das síndromes demenciais gerontológicas.
Mitologia: os mitos multifacéticos, multimilenares, das autopensenizações inócuas e secretas.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a cronoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia;
a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autodefinologia;
a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Organizaciologia; a Bibliologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: evento mentalsomático intraconsciencial = a ocorrência intelectiva derivada do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, gerando efeitos múltiplos de cognição
e autovivências apenas no íntimo do microuniverso da consciência; evento mentalsomático extraconsciencial = a ocorrência intelectiva derivada do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento, gerando efeitos múltiplos de cognição e autovivências além do microuniverso da consciência.
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Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a Paracultura da Conscienciometrologia.
Taxologia. Segundo a Conscienciometrologia, os eventos, em geral, envolvendo a consciência, podem ser classificados em duas categorias básicas no âmbito da Holossomatologia:
A. Intraconscienciologia:
1. Evento mentalsomático: a elaboração pensênica; o autassédio; o autodesassédio.
2. Evento psicossomático: a vivência emocional; o emocionalismo; a afetividade fraterna.
3. Evento energossomático: a manobra bioenergética; o bloqueio energético; o EV.
4. Evento somático: a experiência sensorial; o adoecimento; o bem-estar físico.
B.
1.
2.
3.
4.

Extraconscienciologia:
Evento mentalsomático: o debate; o congresso científico.
Evento psicossomático: o show musical; a peça teatral.
Evento energossomático: a dinâmica energética.
Evento somático: o campeonato esportivo.

Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de eventos específicos, não excludentes, frequentes no panorama das ocorrências
mentaissomáticas:
1. Evento cognitivo: a apreensão de conhecimentos.
2. Evento heurístico: a associação ideativa inédita; o insight original.
3. Evento imagístico: o onirismo; a abstração.
4. Evento intelectivo: a coativação atributiva; a conjugação de elementos cognitivos na
construção da argumentação.
5. Evento mnemônico: a retenção, fixação e recuperação mnemônica; a recordação de
gancho didático providencial; o acesso à holomemória.
6. Evento paraperceptivo: a experiência parafenomenológica; a pangrafia; a cosmoconsciência.
7. Evento perceptivo: a captação da realidade; o reconhecimento dos estímulos somáticos (fome, sede, dor).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o evento mentalsomático, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
04. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
09. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
11. Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
14. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

10379

15. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

O EVENTO MENTALSOMÁTICO ATUA COMO ACELERADOR DA HOLOMATURIDADE DA CONSCIÊNCIA AO AMPLIAR O EMPREGO DO AUTODISCERNIMENTO, DA HIPERACUIDADE RACIONAL E DA LÓGICA NO DIA A DIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem analisando os próprios eventos mentaissomáticos? Você tem melhorado o autodiscernimento em geral?
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EVENTO NATURAL REURBANIZADOR
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O evento natural reurbanizador é o fenômeno da Natureza direcionado por
Serenões, sob certas circunstâncias, para a promoção de reurbanizações intra e extrafísicas nas regiões de atuação dos fatos, por meio da aplicação das energias imanentes (EIs) presentes, a exemplo de erupções vulcânicas, terremotos e furacões.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evento deriva do idioma Latim, eventus, “acontecimento; sucesso;
resultado; sa da; desenlace; resolução; fim”. Surgiu no Século XVII. O voc bulo natural procede
do idioma Latim, naturalis, “feito ou dado pela Natureza”. Apareceu no Século XIII. O prefixo re
deriva 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; fino”, e este de urbs, “cidade”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Evento natural provocador de renovação holopensênica. 2. Ocorrência natural pró-reurbanização. 3. Episódio natural pararreurbanológico.
Neologia. As 4 expressões compostas evento natural reurbanizador, evento natural
reurbanizador atmosférico, evento natural reurbanizador sísmico e evento natural reurbanizador
vulcânico são neologismos técnicos da Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Catástrofe tecnológica. 2. Catástrofe não natural. 3. Acidente ambiental malassistido.
Estrangeirismologia: o upgrade do padrão holopensênico local.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao autodomínio avançado das energias imanentes.
Coloquiologia. Eis ditado popular relacionado ao tema: – “Depois da tempestade vem
a bonança”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene de comoção geral com as divulgações das informações de megaevento natural atingindo a população da
região; o holopensene de ajuda humanitária quando da ocorrência de eventos naturais; o alívio da
pressão holopensênica sobre a população local resultante da desativação de comunidade extrafísica doentia na mesma área; o holopensene da reciclagem; o holopensene dos Serenões.
Fatologia: o evento natural reurbanizador; a existência de grandes massas humanas em
áreas sob risco de explosões vulcânicas; a dificuldade em se conseguir previsões acuradas sobre
terremotos e explosões vulcânicas; o crescimento populacional expondo número cada vez maior
de conscins aos riscos de eventos naturais de porte catastrófico; o desenvolvimento da Vulcanologia, da Sismologia e da Meteorologia melhorando o percentual de acerto das previsões, salvando
vidas humanas; a escala Fujita de intensidade de tornados; a escala Saffir-Simpson de intensidade
de furacões; as escalas Richter e Mercalli Modificada de Intensidade (MMI) de intensidade de
terremotos; o índice de explosividade vulcânica; os planos de desocupação de áreas de risco; os
treinamentos da população para a desocupação; a ordem para desocupação; a resistência de muitos moradores em abandonar as próprias casas; a reciclagem existencial forçada em multidões;
a destruição e consequente renovação de cidades inteiras; a ajuda humanitária internacional; o fim
das hostilidades preexistentes entre nações vizinhas quando da ocorrência do evento natural, convertido em auxílio técnico e humanitário; a profilaxia de novas ocorrências futuras, através de leis
sobre a ocupação territorial de áreas de risco e normas de construção mais exigentes quanto aos
sismos, furacões ou tornados; a Cosmoética Destrutiva; o antiestigma ambiental.
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Parafatologia: a reurbex em curso na Terra; a presença de grande quantidade de energias imanentes (aeroenergias) nos furacões, tornados e tempestades tropicais; a presença de grande quantidade de energias imanentes (geoenergias) nas erupções vulcânicas e terremotos; a presença de grande quantidade de energias imanentes (hidroenergias) em furacões, chuvas e maremotos; a existência de comunidades extrafísicas doentias milenares dificultando a renovação
consciencial para legiões de consciências; a existência de zonas de degradação humana associadas
a comunidades extrafísicas doentias; a necessidade de grande quantidade de energias para desativar bolsões holopensênicos baratrosféricos; o sofisticado domínio das energias conscienciais
(ECs) e imanentes pelos Serenões; o desespero de consciexes autóctones diante das chuvas e fogos extrafísicos os quais podem acompanhar furacões e explosões vulcânicas; as equipes de amparadores extrafísicos prestando assistência às consciexes dos parambientes atingidos pelas energias do evento; a mudança da Parageografia após o evento; a desativação de comunexes baratrosféricas; o trabalho em uníssono com os Serenões; a doação de energias conscienciais em favor das
consciências assistidas durante a ocorrência do evento; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a projeção consciente (PC); a tenepes; a ofiex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energias conscienciais (ECs)–energias imanentes na
promoção de reurbex; o sinergismo assistencial equipin-equipex.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio conscienciológico de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) levando a conscin lúcida a colaborar com a assistência multidimensional simultânea ao evento, ao invés de lastimar igual à maioria
da Humanidade.
Teoriologia: a teoria das placas tectônicas; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do cosmograma; a técnica da desassimilação simpática; a técnica da pesquisa lúcida, antiemocional, dos efeitos de longo prazo do evento
natural sobre a região afetada; a técnica da pesquisa extrafísica do local afetado pela projetabilidade lúcida (PL); a técnica de pesquisa extrafísica em grupo para o local do evento, em data
e hora marcada, seguida de reunião intrafísica para debater as informações captadas; a técnica
de visita posterior ao local do evento, visando observar holossomaticamente os efeitos sobre o local e a população; as Tecnologias de resgate de conscins em regiões afetadas; as Paratecnologias de resgate de consciexes das comunexes afetadas.
Voluntariologia: o voluntariado intrafísico no serviço de resgate e assistência às vítimas dos eventos naturais; o voluntariado extrafísico do projetor consciente junto às equipes extrafísicas na assistência às consciexes ex-residentes de comunexes desativadas; o voluntariado
energético do tenepessista auxiliando com as energias conscienciais maxifraternas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium);
o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Tenepessologia;
o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito positivo, de longo prazo, sobre a população local da renovação forçada pela ocorrência do evento natural; o efeito autorreflexivo da ausência de culpados pela
ocorrência do evento sem dar chance a revanches ou interprisões; o efeito autevolutivo sobre
a consciência engajada no trabalho assistencial às vítimas do evento natural reurbanizador.
Neossinapsologia: a renovação holopensênica desencadeada pelo evento predispondo
a criação de neossinapses e paraneossinapses nas conscins e consciexes do local reurbanizado.
Ciclologia: o ciclo destruição-renovação dos vulcões ativos; o ciclo ressoma-dessoma.
Enumerologia: o furacão; o tornado; a erupção vulcânica; o terremoto; o deslizamento
de encosta; a inundação; o tsunami.
Binomiologia: o binômio pesquisístico cosmograma–projeção consciente.
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Interaciologia: a interação holopensene–energias imanentes; a interação equipex assistente–equipin assistente.
Crescendologia: o crescendo evolutivo EV-tenepes-ofiex; o crescendo consréu–conscin
assistida–conscin assistente–consciex amparadora–Serenão coordenador da assistência no
evento.
Trinomiologia: o trinômio assistencial doações para as vítimas–voluntariado no resgate das vítimas–tenepes.
Polinomiologia: o polinômio assistencial equipex–projetor consciente–tenepessista–
consciexes assistidas; o polinômio assistencial equipex–projetor consciente–tenepessista–equipes
intrafísicas de resgate–conscins assistidas.
Antagonismologia: o antagonismo assistência às vítimas do evento / cobertura midiática sensacionalista visando audiência e comoção popular.
Paradoxologia: o paradoxo de o evento de porte catastrófico poder ter efeitos positivos
a longo prazo para a população e a parapopulação local; o paradoxo de a conscin Serenona
conseguir conduzir evento natural cuja quantidade de energia é superior à do corpo humano.
Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a profilaxiocracia.
Legislogia: a lei cosmoética da economia de males; a lei do maior esforço aplicada
à assistência; a lei das afinidades conduzindo as consciências específicas ao ambiente no momento da ocorrência do evento natural; a fiscalização da aplicação de leis e normas profiláticas.
Filiologia: a assistenciofilia; a cosmovisiofilia; a recexofilia; a reurbanofilia.
Fobiologia: a ancraofobia; a astrofobia; a tanatofobia.
Mitologia: o mito materialista de a dessoma ser o fim de tudo; o mito greco-romano de
Hefesto ou Vulcano; o mito greco-romano de Poseidon ou Netuno; o mito maia de Hurakan.
Holotecologia: a hemeroteca; a historioteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Serenologia; a Assistenciologia; a Vulcanologia; a Sismologia; a Meteorologia; a Parageografia; a História; a Para-História; a Parassociologia; a Holocarmologia; a Tenepessologia; a Projeciologia; a Holopensenologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência dessomada durante o evento; a consciex autóctone reurbanizada; a conscin obrigada a mudar de base física; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o intermissivista; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o Serenão.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a intermissivista; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo
sapiens assistens; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
offiexista; o Homo sapiens cosmovisiologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: evento natural reurbanizador atmosférico = o furacão responsável pela
inundação desenterradora de minas terrestres; evento natural reurbanizador sísmico = o terremoto
encerrando tensão militar entre nações vizinhas; evento natural reurbanizador vulcânico = a erupção de vulcão soterrando base militar.
Culturologia: a cultura de paz; a cultura da interassistência; a cultura da pesquisa cosmovisiológica; a cultura da reciclagem; a cultura da profilaxia.
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Caracterologia. Nem todo evento natural de porte catastrófico torna-se reurbanizador.
A maioria provoca prejuízos superiores aos benefícios. Eis, na ordem alfabética, 8 indícios das
ocorrências de eventos reurbanizadores, direcionados por Serenões, a serem observados nas pesquisas:
1. Antibelicismo. O encerramento de tensão ou conflito armado, ou a desativação de artefatos ou locais com holopensene bélico, notadamente de bases militares.
2. Assistência. A ocorrência de assistência à população previamente ao evento, a exemplo de alertas acertadamente acionados.
3. Dessomas. O número baixo de dessomas considerando o porte do evento.
4. Holopensene. A desativação de ambientes intrafísicos mantenedores de holopensenes
patológicos.
5. Inabitual. O comportamento fora dos padrões de ocorrência daquele tipo de evento
naquela região, indicando direcionamento inteligente.
6. Positividade. Os efeitos positivos sobre a população local, muitas vezes só percebidos a médio e longo prazos.
7. Profilaxia. Os efeitos profiláticos, evitando acontecimento pior iminente ou posterior.
8. Seletividade. A ação seletiva, destruindo alguns imóveis enquanto construções vizinhas são preservadas.
Casuisticologia. Eis, por exemplo, na ordem cronológica, 6 eventos naturais, possivelmente reurbanizadores, para pesquisa do leitor interessado:
1. Vesúvio. O vulcão Vesúvio, na Itália, entrou em erupção em 18 de março de 1944,
durante 11 dias, destruindo cerca de 80 bombardeiros estadunidenses da campanha da Itália na
Segunda Guerra Mundial, em base aérea aos pés do vulcão. Ao todo, houve 26 dessomas e 12.000
desabrigados.
Indícios: antibelicismo; baixo número de dessomas.
2. México. O terremoto de 7.8 graus na escala Richter, às 7h18 da manhã do dia 19 de
setembro de 1985, com epicentro em Acapulco, atingiu a Cidade do México, afetando principalmente o centro histórico, onde se concentravam os prédios públicos e centros comerciais, provocando cerca de 10.000 dessomas.
Mudança. Se fosse 1 hora antes, boa parte da população estaria dormindo, e 1 hora depois, no trabalho. O evento parece ter demarcado sensível mudança de rumo no México, desde
1929 governado pelo Partido Revolucionário Institucionalista, marcado por corrupção generalizada. Os prédios da administração pública foram notadamente os mais atingidos. Houve grande esforço de auxílio internacional.
Indícios: seletividade; reciclagem holopensênica; assistência.
3. Pinatubo. A erupção do monte Pinatubo, nas Filipinas, em junho de 1991, ejetando
5 bilhões de metros cúbicos de cinzas, em conjunto com o tufão Yunia, soterrou a maior base aérea estadunidense no Pacífico Ocidental, então com 14.000 militares, e ensejou a desativação da
base naval de Subic Bay, supostamente entreposto de armas nucleares. Ambas as bases sofreram
violentos ataques durante a Segunda Guerra Mundial.
Precisão. Os vulcanólogos conseguiram prever com precisão a data e o porte da erupção,
facilitando a evacuação da população local. A erupção foi a maior do Século XX e afetou o clima
em todo o Globo Terrestre, baixando a temperatura média em 1,5 graus. Cerca de 650.000 pessoas perderam o meio de subsistência, com o soterramento de 100.000 hectares de lavouras e quedas de telhados de indústrias e residências, mas apenas 350 dessomaram.
Indícios: antibelicismo; assistência; baixo número de dessomas; reciclagem holopensênica.
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4. Mitch. O furacão Mitch, no fim de outubro e início de novembro de 1998, já ao final
da temporada usual de furacões no Caribe, alcançou ventos de 290 km / h, classificado na categoria 5 da escala Saffir-Simpson, ficou estacionado durante 1 semana alcançando regiões a 400 km
do litoral, sobre Honduras e Nicarágua, causando 9.000 dessomas e desenterrando cerca de
75.000 minas terrestres antipessoais, metade das minas terrestres instaladas durante a guerra civil.
Ajuda. Equipes de vários países foram enviadas para auxiliar. Os Estados Unidos enviaram U$ 960 milhões em ajuda, incluindo programa para erradicar minas terrestres na Nicarágua.
A Cruz Vermelha Internacional treinou a população local para reagir melhor a novas catástrofes.
Indícios: direcionamento; assistência; antiestigma ambiental.
5. Turquia. O terremoto de 7.8 graus na escala Richter atingiu várias cidades na Turquia, em 17 de agosto de 1999, especialmente Izmit e Golcuk. Entre os locais mais afetados estava o complexo naval de Golcuk.
Acordo. Após o evento, cessaram as tensões militares entre Turquia e Grécia, e os gregos enviaram bombeiros e equipes de resgate. Após 3 semanas outro terremoto atingiu Atenas,
e os turcos enviaram equipes de resgate para Atenas. Em seguida, os 2 países deixaram de lado
décadas de hostilidade e assinaram o acordo de paz. Em Izmit, o evento derrubou muitos edifícios
irregulares, chamando a atenção para a corrupção de fiscais responsáveis pela verificação de segurança.
Parapercepções. Houve também vários relatos de resgates envolvendo parapercepções,
a exemplo do jovem “sonhando” com o local exato onde a avó, muda, estava sob os escombros,
pedindo por socorro, mais de 24 horas depois do tremor. Equipes de vários países foram enviadas
para auxílio.
Indícios: antibelicismo; assistência; profilaxia.
6. Taiwan. O violento terremoto de 7.4 graus na escala Richter, na madrugada de 21 de
setembro de 1999, atingiu a ilha de Taiwan. Esse terremoto causou perto de 3.000 dessomas,
a maioria na capital, Taipé.
Tensão. Algumas semanas antes havia clara escalada de tensão militar, com a ameaça
iminente da China invadir Taiwan e anexá-la à força. Depois do terremoto, a China cessou as manobras militares e ofereceu auxílio de equipes de resgate para as áreas afetadas.
Paz. A ajuda foi recusada, mas não se falou mais na imprensa internacional sobre a possibilidade de guerra. Foi identificada falha geológica e o governo local aprovou lei proibindo
construções nas áreas de maior risco, transformadas em parques.
Indícios: antibelicismo; profilaxia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o evento natural reurbanizador, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
02. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autoqualificação pré-tenepes: Recexologia; Homeostático.
04. Bolsão holopensênico: Holopensenologia; Neutro.
05. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Célula assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Desopressão holopensênica: Holopensenologia; Homeostático.
09. Holopensene automimético: Holopensenologia; Nosográfico.
10. Holopensene: Holopensenologia; Neutro.
11. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

12.
13.
14.
15.

10385

Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Reurbanização na Tríplice Fronteira: Reurbanologia; Neutro.
Sintonia holopensênica: Holopensenologia; Neutro.

O EVENTO NATURAL REURBANIZADOR PRODUZ ALÍVIO
HOLOPENSÊNICO NA REGIÃO AFETADA, SENDO ÓTIMA
OPORTUNIDADE PARA CONSCINS LÚCIDAS SE ENGAJAREM NA ASSISTÊNCIA COORDENADA POR SERENÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já considerou a possibilidade da existência de
eventos naturais reurbanizadores? Já observou ou suspeitou de alguma ocorrência? Se disponibilizou para auxiliar as equipes extrafísicas assistentes? Quais proveitos evolutivos obteve?
Bibliografia Específica:
1. Côrte, Ivo, Royer, Júlio; Volcanology and Extraphysical Reurbanization; Artigo; Journal of Conscientiology; Vol. 1; N. 2; 2 enus.; 17 refs.; International Academy of Consciousness; London; 10.98; páginas 99 a 111.
2. Jornal do Brasil; Redação; Pesadelo com Milhares de Mortes: Terremoto que surpreendeu Turquia de
Madrugada fez mais de 2 Mil Vítimas. Muita Gente pode Estar Soterrada; Diário; Seção: Internacional; 3 fotos; 1 mapa; 1 tab.; 18.08.99; página 10.
3. Kluger, Jeffrey; Volcanoes with an Attitude; Reportagem; TIME; Revista; Semanário; Vol. 149; N. 17; Seção: Science; 8 fotos; 1 ilus.; 1 mapa; New York, NY; 28.04.97; páginas 34 a 39.
4. Leite, Rodrigo; A Terra Arrasada: O Furacão Mitch Causa mais de 10 mil Mortes e Deixa Dois Países
Quase Destruídos; Reportagem; Época; Revista; Semanário; Seção: América Central; 4 fotos; 1 mapa; Rio de Janeiro;
09.11.98; página 123.
5. O Globo; Redação; Busca Desesperada na Turquia: Governo é Acusado de Lentidão no Resgate de Vítimas do Terremoto que matou 4 Mil; Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 20.096; Seção: O Mundo; 2 fotos; 2 infográficos; Rio
de Janeiro, RJ; 19.08.99; página 31.
6. Idem; Redação; Devastação em Taiwan: Terremoto matou mais de 1.700, feriu 4.500 e deixou a Ilha em
Situação Caótica; Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 24.130; Seção: O Mundo; 2 fotos; 2 mapas; Rio de Janeiro; 22.09.99;
página 29.
7. Idem; Redação; Mais de 60 Mortos no Tremor na Grécia: Turcos se unem a Gregos nos Trabalhos de
Resgate em Atenas e Governo Decreta Emergência; Jornal; Diário; Ano LXXV; N. 24.117; Seção: O Mundo; 1 foto; Rio
de Janeiro, RJ; 09.09.99; página 31.
8. Veja; Redação; Tremor e Catástrofe: O maior Terremoto a Atingir o México neste Século lança a Capital
do País em um Inferno de Destruição, Caos e Morte; Revista; Semanário; Ed. 890; Ano 18; Seção: Internacional;
9 fotos; 1 ilus.; 2 mapas; São Paulo, SP; 25.09.85; capa da revista (manchete) e páginas 42 a 50.
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 235 a 270.
10. 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
749 a 762.
Webgrafia Específica:
1. King, John; Clinton expected to announce Aid to Nicaragua, Honduras: Funds could Rebuild Hospitals,
defuse Land Mines; CNN; disponível em: <http://edition.cnn.com/US/9903/08/clinton.centamerica/index.html>; 8.03.99;
0h58; acesso em: 27.07.14; 21h02.
2. Reuters, Paris; French to clear mines unearthed by Hurricane Mitch; CNN; disponível em: <http://www.
latinamericanstudies.org/nicaragua/mines.htm>; 05.11.98; acesso em: 27.07.14; 20h37.
3. Tête, Annie; SciTech Tuesday: 70 Years ago, Mount Vesuvius Erupts; The National WWII Museun; New
Orleans, LA; USA; 6 fotos; disponível em: <http://www.nww2m.com/2014/03/scitech-tuesday-70-years-ago-mount-vesu
vius-erupts/>; 18.03.14; 8h00; acesso em: 20.07.14.
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EVENTO SOCIAL SAUDÁVEL
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O evento social saudável é a reunião de conscins, homens e mulheres, com
o objetivo de confraternizar, trocar experiências e parexperiências, promover atualizações, além
de estreitar os vínculos com as amizades evolutivas em ambiente conviviológico descontraído
e acolhedor.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evento deriva do idioma Latim, eventus, “acontecimento; sucesso;
resultado; sa da; desenlace; resolução; fim”. Surgiu no Século XVII. O voc bulo social procede
do mesmo idioma Latim, socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social;
soci vel; nupcial; conjugal”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo saudar deriva também do idioma Latim, salutare, “saudar; cumprimentar”. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Encontro comunitário sadio. 2. Comemoração evolutiva. 3. Confraternização saudável.
Neologia. As duas expressões compostas evento social saudável convencional e evento
social saudável conscienciológico são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Evento parassocial saudável. 2. Solilóquio evolutivo. 3. Evento
social baratrosférico.
Estrangeirismologia: o checklist da festa; o happy hour; os másters chefs; os registros
das festas no Facebook; a open house; os pets dos anfitriões; o papel social e intelectual das salonnières.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva interassistencial.
Ortopensatologia: – “Evento. Prefira sempre participar de evento social que busque algum neoconhecimento fora do ramerrame”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; o holopensene pessoal da
sociabilidade; a mudança temporária do holopensene doméstico; a harmonia holopensênica dos
anfitriões; o holopensene de descontração e bom humor; a convergência dos materpensenes das
pessoas; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o evento social saudável; a quebra da rotina; o planejamento antecipado do
evento social; a difícil escolha da lista dos convidados; a alternância dos convidados; a frequência
dos eventos sociais; os preparativos para a recepção dos amigos; a escolha do menu; o festival de
sopas no inverno; as iguarias servidas; os pratos exóticos; a busca da refeição saudável no evento;
o atendimento às restrições alimentares dos convidados; o bolo de aniversário sem glúten e sem
lactose; a evitação dos exageros gastronômicos; a superação da preguiça de interagir; o acolhimento interassistencial aos convivas; o jardim acolhedor; o ato de saber fazer sala; a organização
do ambiente favorecendo a ampliação das ideias nos encontros festivos; o encontro de amigos
evolutivos; a autovalorização inteligente do tempo, das oportunidades e das companhias objetivando a evolução consciencial; as trocas e os aprendizados em ambiente descontraído; coloquialismo e o bom humor estreitando os vínculos de amizade; o recheio decorativo da casa dos anfitriões; a ampliação da intimidade em ambientes aconchegantes; a festa surpresa de aniversário; as
comemorações conjuntas dos aniversariantes do mês; a comemoração de aniversários coletivos;
a comemoração de datas marcantes; o jubileu evolutivo; o encontro entre amigos e familiares do
aniversariante; os convites inesperados; as reconciliações seculares; as datas comemorativas da
Socin; os mimos energéticos interassistenciais; o cenário interassistencial; a “boca livre”; as evo-
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cações interassistenciais; o contentamento com o despontamento evolutivo do outro; o jantar dançante; o jantar tem tico; o jantar multicultural; o jantar na base da “vaquinha”; as festas sazonais;
as festas juninas e julinas nos condomínios da Cognópolis Foz; as revelações artísticas do Festival de Inverno da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a comemoração de aniversário das Instituições Conscienciocêntricas; as reuniões híbridas de trabalho voluntário e jantar de confraternização promovidas pela União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a pizzada organizada pelos inversores da Associação Internacional
de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); a Noite de Gala Mnemônica promovida pela Associação
Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS); os coquetéis
de lançamento de livros conscienciológicos da Associação Internacional Editares (EDITARES);
o café da manhã para os voluntários da CCCI; os espaços abertos para piquenique no Campus da
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); as festas de
final de ano; as festas de confraternização das empresas conscienciológicas; o Congraçamento
das Instituições Conscienciocêntricas; a fixação mnemônica dos eventos sociais saudáveis; o nível de relaxação pessoal indicando a plenitude convivencial grupal.
Parafatologia: o prática do estado vibracional (EV) antes, durante e depois do evento
social; a sinalética energética parapsíquica pessoal e grupal; o acolhimento energético favorecendo o entrosamento entre conscins e consciexes; os mimos energéticos entregues ao aniversariante;
o paraencontro das paracompanhias; o somatório enriquecedor da parapolução dos convivas; as
comemorações extrafísicas; o desassédio extrafísico do ambiente doméstico pela presença dos
amigos evolutivos; a inspiração extrafísica para a lista de convidados; a criação de ambiente social favorável ao desassédio extrafísico dos convivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo família nuclear–família consciencial em evento social;
o sinergismo evolutivo convivialidade pessoal–autoproéxis.
Principiologia: o princípio da atração dos afins; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da inseparabilidade grupocármica;; o princípio da empatia evolutiva.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de prioridades
evolutivas.
Teoriologia: a teoria da Conviviologia; a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica da convergência dos interesses cosmoéticos; a técnica de saber lidar com as contrariedades; as técnicas da convivialidade evolutiva; a técnica do evento social
interassistencial.
Voluntariologia: o encontro anual dos voluntários do IIPC; a comemoração do Dia Internacional do Voluntário.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Holoconviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito positivo da transformação visual nos encontros sociais; o efeito renovador de cada evento social; o efeito da tenepes dos anfitriões; o efeito do relax festivo na promoção do desassédio intergrupal; os efeitos do foco assistencial comum na harmonização grupal; o efeito unificador e calmante do ambiente harmonizado.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses conviviológicas.
Ciclologia: o ciclo da autoprodutividade isolamento reflexivo–convivência frutífera.
Enumerologia: o evento social programado; o evento social aguardado; o evento social
enriquecedor; o evento social inédito; o evento social memorável; o evento social interassistencial; o evento social evolutivo. O jantar chinês; o jantar espanhol; o jantar italiano; o jantar árabe;
o jantar japonês; o jantar português; o jantar francês; o chá inglês.
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Binomiologia: o binômio convivialidade-saúde; o binômio comes-bebes; o binômio interconfiança-desinibição; o binômio admiração-discordância; o binômio ortoconvivência–
companhias evolutivas.
Interaciologia: a interação evento social intrafísico–evento social extrafísico; a interação intimidade ampliada–privacidade mantida.
Crescendologia: o crescendo evento psicossomático–evento mentalsomático.
Trinomiologia: o trinômio amizade-alegria-descontração; o trinômio social hall-salacozinha; o trinômio bom humor–descontração–integração.
Polinomiologia: o polinômio preparação-ambientação-acolhimento-interação-socialização-interassistência; a harmonização convivencial pelo polinômio sinceridade-honestidade-seriedade-confiabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo pessoa sociável / pessoa alienada; o antagonismo
união / dissidência; o antagonismo rechaço / acolhimento; o antagonismo proxêmica / distancêmica.
Paradoxologia: o paradoxo de o evento social saudável poder provocar autorreflexões
intraconscienciais; o paradoxo de a festa de despedida ser ao mesmo tempo momento feliz e saudosista.
Politicologia: a sociocracia; a paradiplomacia.
Legislogia: a lei da interdependência consciencial; as leis da grupalidade; a lei da empatia.
Filiologia: a conviviofilia; a conscienciofilia; a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a culinariofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ostracismo.
Holotecologia: a sociologicoteca; a convivioteca; a comunitarioteca; a gregarioteca;
a comunicoteca; a interassistencioteca; a politicoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Sociologia; a Gastronomia; a Intrafisicologia;
a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Politicologia; a Interassistenciologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin remédio; a conscin animadora de festa.
Masculinologia: o anfitrião; o convidado; o paraconviva; o conviviólogo; o cozinheiro;
o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amigo interativo; o amparador intrafísico; o atacadista
consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a anfitriã; a convidada; a paraconviva; a convivióloga; a cozinheira;
a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amiga interativa; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens agglutinatorius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: evento social saudável convencional = a comemoração do quinquagésimo aniversário do compassageiro evolutivo; evento social saudável conscienciológico = a comemoração do jubileu evolutivo da tenepes do inversor longevo.
Culturologia: a cultura da sociabilidade sadia; a cultura da convivência na família
consciencial.
Checklist. Para quem pretende organizar evento social saudável o ideal é planejar com
antecedência os preparativos. Eis, em ordem lógica, 20 providências essenciais visando
o acolhimento e o bem-estar dos convivas evolutivos:
01. Anfitriões: planejar o evento social em harmonia e em comum acordo entre os moradores da casa.
02. Temática: atentar para o tema do evento (aniversário, festival de sopas, jantar com
amigos, festa de fim de ano).
03. Convidados: elaborar lista de convidados a partir do critério da afinidade interconsciencial grupal; procurar variar lista para cada evento a fim de enriquecer a convivialidade evolutiva.
04. Convite: enviar convites com 1 mês de antecedência, ou mais, caso venham de outras localidades.
05. Hora: informar horário de início do evento.
06. Menu: elaborar cardápio de modo saudável e de acordo com a temática do evento;
consultar restrições alimentares dos convidados.
07. Compra: fazer lista (alimentos, bebidas, guardanapo, pratos e copos descartáveis)
e comprar de acordo com o cardápio e número de pessoas.
08. Receitas: verificar os pratos a serem preparados com antecedência.
09. Limpeza: providenciar a limpeza física e energética da casa ou salão de festas;
aproveitar a oportunidade para eliminar bagulhos energéticos.
10. Organização: organizar a casa ou ambiente do evento de modo harmônico.
11. Banheiro: verificar sabonete, papel higiênico; toalhas limpas e aromatizador.
12. Decoração: decorar o ambiente de modo harmônico.
13. Móveis: verificar se há número de cadeiras suficientes para os convidados.
14. Guarnições: calcular e providenciar pratos, copos e talheres em número suficiente.
15. Pets: providenciar local seguro aos pets da casa, evitando a fuga ou estresse com
a chegada dos convidados.
16. Música: escolher música de fundo em volume baixo para permitir o diálogo.
17. Manutenção: recolher os pratos, copos e talheres usados de modo a manter o ambiente organizado e limpos.
18. Integração: verificar se os convidados estão à vontade e bem servidos.
19. Etiqueta: utilizar as regras básicas de educação e convivência sadia.
20. Reorganização: reorganizar e limpar a casa ao final do evento; verificar os erros
e acertos buscando a melhoria do próximo evento social saudável.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o evento social saudável, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
04. Arquitetura holomnemônica: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Ato social: Sociologia; Neutro.
06. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
07. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
08. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
09. Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
10. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
11. Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
12. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Papel social: Sociologia; Neutro.
14. Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
15. Reinclusão grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.

O EVENTO SOCIAL SAUDÁVEL PROMOVE ENCONTROS,
REENCONTROS E PARAENCONTROS EVOLUTIVOS, FAVORECENDO, DE MODO EFICAZ, A HARMONIZAÇÃO GRUPAL E A FIXAÇÃO HOLOMNEMÔNICA CONVIVIOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, promove e / ou participa de eventos sociais saudáveis? Com qual frequência e com quais objetivos? Quais ganhos evolutivos já registrou até
o momento?
Bibliografia Específica:
1. Gladwell, Malcolm; Fora de Série (Outliers); revisores Ana Grillo; Isabella Leal; & Sérgio Bellinello Soares; trad. Ivo Korytowski; 288 p.; 9 caps.; 198 abrev.; 1 E-mail; 10 enus.; 3 fotos; 9 ilus.; 1 microbiografia; 13 tabs.;
1 website; 29 notas; 4 apênds.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 15 e 16.
2. Kluge, Heidelore; Aprenda a Conviver: Como Lidar com as Pessoas (Mitmenschen-Kompass); trad., Richard Paul Neto; 194 p.; 34 caps.; 7 enus.; 20,5 x 13,5 cm; enc.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 1981; páginas 87, 186, 187
e 190.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
léxicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
649.
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EVITAÇÃO DA AUTOBSOLESCÊNCIA
(ANTIDESPERDICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evitação da autobsolescência é o ato ou efeito de a conscin atilada, homem ou mulher, atualizar evolutivamente a autopensenidade, a automanifestação e o próprio currículo existencial, esquivando-se da condição anacrônica de ancestral de si mesmo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evitação deriva do idioma Latim, evitatio, “ação de evitar; esquivança; fugida”, de evitatum e este de evitare, “evitar; esquivar-se; desviar; fugir; escapar”. Surgiu
no Século XIX. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si
próprio”. O vocábulo obsolescência procede do idioma Latim, obsolescens, “cair em desuso”,
e este de obsolere, “não estar mais em uso; perder a força; debilitar-se”. A palavra obsoleto apareceu no Século XIII. O termo obsoletar surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Profilaxia da autobsolescência. 2. Evitação do autanacronismo.
3. Evitação do autoconservantismo. 4. Profilaxia da autofossilização. 5. Evitação da autorretrogradação. 6. Superação da autextemporaneidade.
Neologia. As 3 expressões compostas evitação da autobsolescência, minievitação da autobsolescência e maxievitação da autobsolescência são neologismos técnicos da Antidesperdiciologia.
Antonimologia: 1. Autobsolescência. 2. Autanacronismo. 3. Condição de antepassado
de si mesmo. 4. Autarcaísmo.
Estrangeirismologia: a automanifestação démodé.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autatualização evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Evitemos o autodesuso.
Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, duas ortopensatas contributivas à temática:
1. “Obsolescência. A obsolescência das ideias predispõe inevitavelmente a eclosão das
neoverpons”.
2. “Obsolescências. A oratória, a retórica e a eloquência já eram: quem faz os discursos
mais prolongados na vida moderna, neste Planeta, são os ditadores, lavadores de cérebros, veja,
por exemplo, Adolf Hitler (1889–1945) e Fidel Castro (1926–)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorrenovação consciencial; o holopensene das
reciclagens intraconscienciais; o holopensene da autoprofilaxia das posturas anacrônicas; os retropensenes; a retropensenidade; a reciclagem dos paleopensenes; a paleopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a evitação da autobsolescência; a profilaxia do próprio anacronismo; a renovação contínua da automanifestação; a superação da automumificação antievolutiva; o ato de sair
do ponto morto evolutivo; o autovanguardismo; a evitação do autodesperdício; a reciclagem das
posturas monárquicas; a reciclagem das posturas dogmáticas; o ato de renovar-se a cada dia; a superação das rabugices antievolutivas; a carga de obsolescência pessoal; os recursos recebidos
e não aproveitados, tornados obsoletos; o autotemperamento obsoleto; a recalcitrância nas automimeses dispensáveis; a obsolescência do livro inacabado; a ultrapassagem de retroparadigma;
a atualidade da Era Consciencial; a teática do paradigma consciencial na condição de megatualização evolutiva.

10392

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ao evocar retroegos; a renovação da facies retrocognitiva, quando anacrônica; a personalidade consecutiva reconhecida e renovada, sem mimetismos multiexistenciais espúrios; a identidade extra assistencial na
condição de síntese antiautobsolescência; a Baratrosfera na condição de ambientex megaobsoleto;
a comunex avançada na condição de ambientex megarrenovado; o parafato de a Noite de Gala
Mnemônica evocar as consciexes do “passadão”, sem constituir anacronismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retroego-neoego; o sinergismo das autorreciclagens libertadoras.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) revisitado; o código grupal de
Cosmoética (CGC) atualizado continuamente; a mudança do código grupal de tradições inarredáveis.
Teoriologia: a teoria da automimese dispensável; a teoria da reciclagem intraconsciencial.
Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica do Manual Pessoal de Prioridades (MPP);
a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da exaustividade aplicada no levantamento das
autobsolescências; a técnica do dia evolutivamente útil; a técnica da evitação do autodesperdício;
a banana technique aplicada aos próprios anacronismos.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico atualizando retrotarefas assistenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o Laboratório Conscienciológico das Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Seriexologia;
o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito renovador da pensenidade sadia; o efeito da fôrma holopensênica
sobre as autorreciclagens.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à erradicação da autobsolescência; as
retrossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo; o ciclo da obsolescência tecnológica.
Enumerologia: a evitação do fechadismo; a evitação do apriorismo; a evitação da interiorose; a evitação do bairrismo; a evitação do ufanismo; a evitação do revivalismo; a evitação do
belicismo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado à própria consciência; o binômio marasmo existencial–aceleração evolutiva; o binômio iniciativa-acabativa.
Interaciologia: a interação evolutiva vontade-intencionalidade-racionalidade.
Crescendologia: o crescendo das autorrenovações conscienciais.
Trinomiologia: o trinômio trafar-trafal-trafor; o trinômio passado-presente-futuro;
o trinômio retrobagulho energético–retrobagulho pensênico–retrobagulho psicossomático.
Antagonismologia: o antagonismo moderno / antiquado; o antagonismo mudança de
bloco pensênico / recalcitrância pensênica; o antagonismo Prospectivologia / Passadologia.
Politicologia: a desconstrução da própria asnocracia; a construção da própria cosmocracia.
Legislogia: a autorrevogação da lei da obsolescência; a lei da impermanência.
Filiologia: a recexofilia.
Fobiologia: a tecnofobia; a neofobia; a futurofobia.
Sindromologia: a remissão da síndrome da apriorismose.
Maniologia: a mania de guardar objetos pessoais obsoletos.
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Mitologia: a desconstrução dos automitos.
Holotecologia: a idiotismoteca; a evolucioteca; a cronoteca; a regressoteca; a pensenoteca; a recexoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Antidesperdiciologia; a Reciclologia; a Recinologia; a Antimimeticologia; a Passadologia; a Para-Historiologia; a Marasmologia; a Obsolescenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin jurássica; a pessoa antediluviana; a conscin lúcida; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a antepassada de si mesma; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens obsolens; o Homo sapiens retropensenor; o Homo
sapiens fossilis; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minievitação da autobsolescência = o ato de erradicar único retro-hábito
pessoal antievolutivo; maxievitação da autobsolescência = o ato de erradicar 10 retro-hábitos pessoais antievolutivos.
Culturologia: a cultura da obsolescência; a cultura da autorrenovação; os autoidiotismos culturais; a cultura retrô; o descarte da cultura inútil; a cultura neofílica.
Historiografia. Instituições e grupos também podem se tornar obsoletos ou evoluírem
para neomanifestações otimizadas. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 tipos de organizações, entre formais e informais, ultrapassadas e atuais:
01. Agremiações.
02. Círculos esotéricos.
03. Círculos intelectuais.
04. Círculos mentaissomáticos.
05. Clubes.
06. Colégios Invisíveis.
07. Escolas de conhecimento.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Fraternidades.
Grupos de estudos.
Irmandades religiosas.
Oráculos.
Salões culturais.
Saraus artísticos.
Sociedades secretas.

Reciclologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 13 manifestações conscienciais
obsoletas a serem superadas pela consciência motivada em evitar o autanacronismo estagnante:
01. Semitismo.
02. Belicismo.
03. Bifrontismo.
04. Consumismo.
05. Homofobia.
06. Infantilismo.
07. Interiorose.
08. Intolerância.
09. Irritação.
10. Minidissidência.
11. Monoglotismo.
12. Queixume.
13. Teimosia.
Confrontologia. Sob a ótica da Cotejologia, eis, por exemplo, 9 variáveis para
comparação entre aspectos relativos às retrovivências estagnadoras e a neomanifestação impulsionadora da autevolução, em ordem alfabética:
1. Autorado: no passado, o escritor de Literatura; no presente, o autor de obra técnica.
2. Duplismo: no passado, a promiscuidade irresponsável; no presente, a dupla evolutiva
exitosa.
3. Expressão: no passado, a autorrepressão comunicativa; no presente, o histrionismo
didático.
4. Oratória: no passado, a eloquência oportunista; no presente, a Debatologia Cosmoética.
5. Política: no passado, a demagogia manipuladora; no presente, a consciência democrática.
6. Postura: no passado, o voto de pobreza; no presente, a vivência da frugalidade complexa.
7. Psicossoma: no passado, o primado da Arte; no presente, o megafoco mentalsomático.
8. Semblante: no passado, a facies carrancuda; no presente, o sorriso sincero.
9. Tarefa: no passado, o assistencialismo religioso; no presente, o voluntariado tarístico.
Antimesméxis. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 16 manifestações conscienciais contrárias ao autobsoletismo, indicando neoposicionamento
da conscin autatualizada evolutivamente:
01. Abertismo consciencial.
02. Antidispersão consciencial.
03. Autoinvestigação antiapriorista.
04. Automotivação proexológica.
05. Autorganização antiperfeccionista.
06. Calculismo cosmoético.
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Curiosidade sadia.
Desapego inteligente.
Descrencionismo discernido.
Destemor assistencial.
Detalhismo.
Experimentação neofílica.
Mentalsomaticidade priorizada.
Parapsiquismo assistencial.
Sobriedade complexa.
Taquipsiquismo útil.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evitação da autobsolescência, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
03. Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
04. Atelia: Autopesquisologia; Neutro.
05. Atualização evolutiva: Autocoerenciologia; Homeostático.
06. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
07. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Discurso da obsolescência: Prospectivologia; Neutro.
09. Evolução da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
10. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
11. Expressão conscienciométrica evolutiva: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Holopensene automimético: Holopensenologia; Nosográfico.
13. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Obsolescência psicossomática: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

A EVITAÇÃO DA AUTOBSOLESCÊNCIA É CLÁUSULA
IMPRESCINDÍVEL À AGENDA EVOLUTIVA DE TODA
CONSCIÊNCIA MOTIVADA QUANTO ÀS AUTORRECINS
E NEOPOSTURAS NO PARADIGMA CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem reciclando traços conscienciais obsoletos
e anacrônicos? Quais as estratégias profiláticas utilizadas para evitar tornar-se conscin “peça de
museu”?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.157.

E. M. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

10396

EVITAÇÃO DA EVITAÇÃO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evitação da evitação é o ato ou efeito evoluído de a conscin lúcida eliminar o posicionamento emocional, animal, instintivo, imaturo, de repúdio à individualidade com
a qual não simpatizou desde a primeira vista e com quem decidiu cortar relações, em definitivo,
de modo irrevogável, sem manter quaisquer relações pessoais ou mesmo chegar mais perto; mas,
ao contrário, enfrentar e encarar a assistência interconsciencial, pessoal e alheia, necessária, dominando os sentimentos primitivos de aversão, antipatia, ciúme e inveja, acolhendo a conscin ou
consciex, com respeito, compreensão, atenção e megafraternidade desassediadora.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evitação deriva do idioma Latim, evitatio, “ação de evitar; esquivança; fugida”, de evitatum e este de evitare, “evitar; esquivar-se; desviar; fugir; escapar”. Surgiu
no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Evitação da antipatia. 02. Evitação da aversão. 03. Evitação do
ciúme. 04. Evitação da inveja. 05. Evitação do repúdio. 06. Evitação da irritação. 07. Evitação
da inimizade. 08. Acolhimento fraterno. 09. Compreensão interconsciencial. 10. Respeito interconsciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo evitação:
evitabilidade; evitada; evitado; evitador; evitadora; evitamento; evitando; evitante; evitar; evitável; inevitabilidade; inevitável.
Neologia. As 3 expressões compostas evitação da evitação, evitação da evitação individual e evitação da evitação grupal são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Fuga da vivência da tares. 02. Manter a inimizade. 03. Alimentar
a aversão. 04. Fixar a inabordabilidade. 05. Abortar a relação. 06. Perder a desassedialidade.
07. Desperdiçar a interassistencialidade. 08. Erro antissocial. 09. Regressão comportamental.
10. Ignorância etológica.
Estrangeirismologia: o acid test social; a evitação do apartheid social.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às reações emocionais primitivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autodesperticidade: Autoconsciencioterapia Teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade cosmoética; os ortopensenes;
a ortopensenidade.
Fatologia: a evitação da evitação; a evitação da ação capaz de evitar consequências negativas; a evitação da evitação da inimizade; a evitação das repelências interpessoais; a evitação
da hostilidade; a evitação do desprezo; a evitação do comportamento aversivo; a evitação da indiferença; a evitação da exclusão; a evitação do gelo; o ato evoluído de jamais cortar relações com
qualquer pessoa; a atitude fraterna de permanecer de braços abertos mesmo com a pessoa distante; o ato de jamais fechar as portas; o ato de evitar ficar de mal; o ato de evitar virar a cara; o ato
de fazer as pazes; a anticonflitividade; o afastamento profilático somente quando em função de
outras pessoas assistidas; a compreensão quanto à incompreensão do ciúme dos outros; a intenção
patológica ciúme-aversão; a ação pessoal de fraternidade mesmo no contrafluxo do ódio grupal,
étnico, corporativo, partidário ou coletivo; a evitação da aversão aos animais subumanos; o descarte da alimentação doentia da incompatibilidade interpessoal; o abertismo consciencial no combate à antipatia; o corte da rejeição, malquerença, animosidade, hostilidade, repulsa, ressentimen-
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to, ojeriza, ódio, rancor e execração; a pesquisa da interprisão grupocármica ainda não identificada; as autossuperações emocionais gratificantes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as práticas diárias
de assistência da tenepes; os deveres decorrentes da autovivência da tenepes.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio cosmoético
do entre males, o menor; o princípio do menos doente assistir ao mais doente; o princípio de
quem pode o mais, pode o menos; o princípio de não desejar ao outro o evitável para si.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente.
Tecnologia: a técnica da convivialidade sociométrica; a técnica da tenepes; a técnica da
evitação dos falsos conceitos; a técnica da assepsia energética; a técnica da verbação; a técnica
da desassedialidade direta; a técnica da reeducação para a paz universal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos extraordinários da ação fraterna.
Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo evolutivo animal subumano–conscin robotizada–ser desperto.
Enumerologia: a atração; a simpatia; a afinidade; a afeição; a acuidade; o carinho; o interesse.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação Etologia-Paraetologia; a interação sentimento-emoção;
a interação recepção–retribuição proexológica.
Crescendologia: o crescendo assistência taconística–assistência tarística.
Antagonismologia: o antagonismo amor / ódio; o antagonismo amizade ociosa / antipatia explícita; o antagonismo vidas separadas / hostilidade óbvia; o antagonismo tares / tacon;
o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às emoções pessoais; a lei da empatia.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a psicossomatoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Psicossomatologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Perdonologia; a Parageneticologia; a Holomaturologia; a Paraprofilaxiologia; a Autodespertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin esquiva; a pessoa perdoadora; o ser desperto;
o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o homem animal.

Enciclopédia da Conscienciologia

10398

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher animal.
Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens
activus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista;
o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: evitação da evitação individual = quando relativa a alguém isoladamente; evitação da evitação grupal = quando relativa a algum conjunto de pessoas.
Culturologia: a cultura da pacificação.
Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 manifestações conscienciais embasadoras das reações evolutivas:
01. Altruísmo: a escolha do melhor posicionamento para se viver.
02. Amizade: a base indescartável para todo empreendimento evolutivo.
03. Autenfrentamento: a atenção acurada às reações descartáveis.
04. Autocoerência: a evitação das omissões deficitárias de todas as naturezas.
05. Autocriticidade: a evitação da ignorância remanescente recalcitrante.
06. Autoincorrupção: a evitação do acumpliciamento e da marginalidade.
07. Evolutividade: a autovivência teática das neoideias libertárias.
08. Reconciliação: a recuperação inteligente das companhias evolutivas.
09. Responsabilidade: o autocumprimento razoável da programação existencial.
10. Universalismo: a evitação pessoal, máxima, possível, das minidissidências.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evitação da evitação, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
04. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
06. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Megadoação: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Pré-Desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
10. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
11. Relevalidade: Holomaturologia; Homeostático.
12. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
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O AMOR EQUILIBRADO E LÚCIDO CAPACITA A CONSCIN
ASSISTENTE, AUTOCONSCIENTE, PARA O ACOLHIMENTO,
O ESCLARECIMENTO E O ENCAMINHAMENTO FRATERNO
DAS CONSCIÊNCIAS ARREDIAS, CARENTES E DOENTIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já substituiu no dicionário afetivo as 4 palavras
ressentimento, ódio, rancor e vingança pelos 4 termos evolutivos intercompreensão, fraternismo,
perdão e acolhimento? Quais os frutos colhidos por você nesse autenfrentamento?
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EVITAÇÃO DO AUTODESPERDÍCIO
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evitação do autodesperdício é a técnica ou conjunto de atitudes, posturas, comportamentos, escolhas, priorizações, decisões, propósitos e procedimentos adotados pela
conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, evitando o desperdiçamento das próprias
oportunidades, trafores, habilidades, inteligências, genialidades, ideias inatas, paraprocedência,
relacionamentos, reencontros de destino e aportes existenciais, catalisadores da realização da proéxis pessoal e do completismo existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evitação deriva do idioma Latim, evitatio, “ação de evitar; esquivança; fugida”, de evitatum e este de evitare, “evitar; esquivar-se; desviar; fugir; escapar”. Surgiu
no Século XIX. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por
si próprio”. A palavra desperdício procede do idioma Espanhol, desperdicio, e esta do idioma Latim, desperditio, “perdição; destruição; ru na”, radical de desperditum, supino de disperdere,
“perder de todo; deitar a perder; destruir; arruinar; desaparecer”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Autoindesperdício evolutivo. 2. Profilaxia do autoperdularismo.
3. Proéxis a termo. 4. Aplicação dos talentos evolutivos. 5. Investimento nos recursos intraconscienciais. 6. Retribuição cosmoética de aportes existenciais. 7. Evitação da autossabotagem; prevenção do autengano. 8. Autodesassédio.
Neologia. As 3 expressões compostas evitação do autodesperdício, minievitação do autodesperdício e maxievitação do autodesperdício são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Esperdício de trafores. 2. Ectopia consciencial. 3. Autavareza trafarística. 4. Pusilanimidade evolutiva. 5. Autoboicote existencial. 6. Autengano crasso. 7. Autassédio.
Estrangeirismologia: a selfdeception da indústria da autajuda; o existentiale vacuum;
o Deviarium da Socin patológica; o Proexarium; a volontà ferrea.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autopriorologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autocídio: autengano fatal. Sabotemos a autossabotagem. Autodesperdício: anticosmoética autodestrutiva.
Coloquiologia. Eis 9 expressões populares relacionadas ao tema: o ato de fazer gol contra; perder o bonde da História; puxar o próprio tapete; tropeçar nas próprias pernas; dar tiro
no pé; amarelar perante desafios; encontrar o fio da meada; agir em cima do lance; acertar na
mosca.
Citaciologia: – A relação mais íntima, traiçoeira e definidora de um ser humano é a que
ele trava consigo mesmo (Eduardo Giannetti, 1957–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do aproveitamento das oportunidades evolutivas;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a evitação do autodesperdício; a Era da Fartura de aportes evolutivos; o fato
da ressoma atual valer por 15 retrovidas; a responsabilidade de ter feito Curso Intermissivo (CI)
pré-ressomático; a voliciolina aplicada à autoproéxis; a falta de vergonha na cara; a dissonância
cognitiva; o baixo coeficiente de inteligência evolutiva (IE) do autodesperdiçador; a autoficção;
o autassédio; as gescons ectópicas; os doutrinismos; os misticismos; a autossantificação; a pré-derrota; a minidissidência; os dados da autopesquisa esquecidos na gaveta; as banalizações;
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a valorização do secundário e a depreciação do prioritário; a omissão deficitária; a ansiedade
provocada pelos talentos ociosos; a reeducação baseada em valores evolutivos; a retomada de
tarefa; a superação do porão consciencial; a evitação dos acidentes de percurso; a diversidade
consciencial oportunizando neoaprendizagens; as crises de crescimento; a omissão superavitária;
as automimeses evitáveis; as mimeses inevitáveis; o tolicionário; o sectarismo; a autorganização;
o sentido da vida; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP); a Autoconscienciometria; a Autoconsciencioterapia; a interassistencialidade como antiautodesperdício evolutivo máximo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o reconhecimento
do amparo de função; a sinalética parapsíquica pessoal indicadora dos autodesperdícios; a sementeira intrafísica gerando a colheita intermissiva dos frutos interassistenciais; a projetabilidade lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo rotina-tarefa-projeto-proéxis.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) com base em valores evolutivos.
Teoriologia: a teoria psicológica da baixa autestima gerar a autossabotagem; a teoria
conscienciológica da baixa autestima ser gerada pelas autocorrupções e comodismo existencial;
a teoria da resiliência exemplarista.
Tecnologia: a técnica do dia evolutivamente útil; a técnica da priorização evolutiva;
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer;
a técnica de adiar ganhos imediatos em prol de lucros evolutivos.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico cosmoético internacional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico das
retrocognições.
Efeitologia: o efeito desastroso da procrastinação crônica; o efeito potencializador da
autoincorruptibilidade.
Ciclologia: o ciclo compléxis-euforin-euforex.
Enumerologia: o Curso Intermissivo qualificado; os aportes existenciais valorizados; os
trafores pessoais aplicados; os trafares estagnantes erradicados; os posicionamentos evolutivos
priorizados; o projeto de vida realizado; o completismo existencial comemorado.
Binomiologia: o binômio vontade-intencionalidade; o binômio reflexão-decisão; o binômio seletividade-evolutividade.
Interaciologia: a interação imperativos biológicos–imperativos mesológicos–imperativos evolutivos.
Crescendologia: o crescendo mapear-analisar-ilustrar-discutir-concluir; o crescendo
quem se é–quem se pode ser.
Trinomiologia: o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio desviante sexo-dinheiro-poder; o trinômio patológico autoinsinceridade-autocorrupção-autossabotagem; o trinômio autodiscernimento-autorganização-automotivação.
Polinomiologia: o polinômio devaneio-autengano-alucinação-delírio; o polinômio autodesperdício-incompléxis-melin-melex; o polinômio autoindesperdício-compléxis-euforin-euforex.
Antagonismologia: o antagonismo minidissidência / maxidissidência; o antagonismo
falsas respostas / verdadeiras questões.
Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista com altas habilidades obter sucesso máximo na carreira profissional e ser exemplo clássico de autodesperdício evolutivo; o paradoxo
receber muito–retribuir pouco.
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Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo no aproveitamento dos percalços existenciais como oportunidades de crescimento.
Filiologia: a desviofilia; a desperdiciofilia; a acidiofilia; a procrastinofilia; a decidofilia;
a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a decidofobia; a xenofobia.
Sindromologia: o autodiagnóstico e autossuperação da síndrome da ectopia de proéxis
(SEP); a evitação da síndrome de Amiel; o antiexemplo da síndrome de Swedenborg; o drible
na síndrome da subestimação; o ato de preservar-se da síndrome da mediocrização; o ato de
esquivar-se da síndrome da dispersão consciencial; o ato de eludir a síndrome da despriorização;
o ato de eximir-se da síndrome do desperdício; o ato de prevenir-se da síndrome da abstinência
parafisiológica; o ato de precaver-se da síndrome de savant.
Maniologia: a riscomania; a ludomania; a tanatomania; a dipsomania; a erotomania;
a misticomania; a anticomania; a megalomania.
Mitologia: a profilaxia do fio de Ariadne no labirinto do Minotauro; a ausência de acautelamento de Narciso.
Holotecologia: a proexoteca; a trafaroteca; a traforoteca; a recexoteca; a invexoteca;
a discernimentoteca; a teaticoteca; a convivioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Priorologia; a Autenganologia; a Desviologia; a Errologia; a Decidologia; a Perfilologia; a Discernimentologia; a Traforologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intermissivista lúcida; a isca humana lúcida; a conscin traforista;
a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia.
Masculinologia: o procrastinador; o perdulário; o intermissivista; o inversor existencial;
o reciclante existencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o duplista;
o evoluciente; o exemplarista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o autoindesperdiçador cosmoético.
Femininologia: a procrastinadora; a perdulária; a intermissivista; a inversora existencial;
a reciclante existencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a duplista;
a evoluciente; a exemplarista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a autoindesperdiçadora cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens disperditius; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens
acriticus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans;
o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens neophilicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minievitação do autodesperdício = a autoprofilaxia para a evitação da
minidissidência ideológica; maxievitação do autodesperdício = a autoprofilaxia para a evitação do
suicídio da conscin superestressada.
Culturologia: a cultura da megapriorização; a cultura do soft, light e clean; a cultura
da superficialidade na Era do Vazio.
Liberologia. Em nenhum momento da História Humana, a liberdade de expressão consciencial ultrapassou o estágio atual. O intermissivista publica livros e verpons, com a certeza de
não ir para a fogueira, juntamente com as próprias obras. Tal fato é oportunidade evolutiva ímpar.
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Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 50 exemplos de oportunidades evolutivas, por vezes negligenciadas, a serem aproveitadas pela conscin intermissivista
atilada à atual existência humana crítica:
01. Amparabilidade. Trabalhar ombro a paraombro com os amparadores.
02. Assistencialidade. Aceitar convite de amparador.
03. Atividade física. Garantir longevidade útil.
04. Autodidatismo. Edificar o próprio conhecimento.
05. Autopesquisofilia. Anotar, analisar, concluir e publicar.
06. Autorado verbetográfico. Tornar-se neoverbetógrafo.
07. Base de dados. Pesquisar em bases de dados públicas, democráticas e gratuitas.
08. Bibliofilia. Visitar bibliotecas particulares e públicas.
09. Cápsula do tempo cinemascópica. Realizar defesa verbetográfica.
10. Conscin-cobaia. Voluntariar-se, de peito aberto, à técnica da Conscienciometria.
11. Conselho dos 500. Participar, assiduamente, séculos após a experiência ateniense.
12. Contemporaneidade. Acessar a Ciência das Ciências simultaneamente ao surgimento no planeta.
13. Curso de campo. Participar dos cursos de campo, a exemplo do Acoplamentarium,
Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), Campo Projetivo e Imersão Projecioterápica.
14. Curso Intermissivo. Honrar o investimento dos evoluciólogos.
15. Curso superior. Estar entre os 11% dos brasileiros com diploma universitário (Ano-base: 2011).
16. Desapego inteligente. Abrir mão da quinquilharia material e emocional.
17. Desperticidade. Tornar-se desassediado permanente total em duas décadas.
18. Docência conscienciológica. Evitar esquiva da sala de aula multidimensional.
19. Dupla evolutiva. Construir a parceria harmônica.
20. Duplo curso superior. Cursar segunda faculdade, mesmo na terceira idade.
21. Educação qualificada. Acessar escolas qualificadas na infância e adolescência.
22. Estado vibracional. Praticar 20 vezes ao dia.
23. Herança genética favorecedora. Preservar boa saúde geral recebida dos genitores.
24. Holociclo. Realizar pesquisas no megalaboratório de neoideias.
25. Holoteca. Ser rato da Holoteca.
26. Infância otimizada. Conviver, na fase infantil, com adultos intelectualizados.
27. Inteligência nutricional. Banir calorias burras (farináceos) e consumir calorias inteligentes (frutas, vegetais e proteínas).
28. Invéxis. Aplicar a técnica da inversão existencial, se possível.
29. Itinerância conscienciológica. Viajar com amparo de função.
30. Laboratórios de autopesquisa. Utilizar os parques paratecnológicos.
31. Longevidade produtiva. Evitar o pendurar das chuteiras evolutivas.
32. Maturidade afetivo-sexual. Cultivar sexo e afeto com o(a) duplista.
33. Megatrafor assentado. Aplicar o talento evolutivo máximo de forma interassistencial.
34. Múltiplas inteligências. Empregar os módulos de inteligência desenvolvidos em retrossomas.
35. Paragenética. Usar as altas habilidades adquiridas em retrovidas.
36. Poliglotismo. Estudar idiomas desde a infância.
37. Poupança existencial. Formar o pé-de-meia pessoal.
38. Prova Geral de Conscienciologia. Apresentar-se nos exames anuais.
39. Radicação vitalícia na Cognópolis. Mudar-se para a cidade do conhecimento.
40. Recéxis. Adotar a técnica da reciclagem existencial, se necessário.
41. Reconciliações. Suar sangue para estar de bem com o Cosmos.
42. Retrocognições sadias. Montar o puzzle evolutivo.
43. Tares. Esclarecer, prioritariamente.
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44. Tecnologia pró-evolutiva. Curar a tecnofobia.
45. Tenepes. Investir na interassistencialidade o resto da vida.
46. Tertúlias diárias. Participar in loco ou online.
47. Trafor da escrita. Evitar a gafe existencial de escrever bem desde tenra idade e não
ter publicado livro até a maturidade.
48. Viagens internacionais. Excursionar, superando a inércia e a preguiça.
49. Voluntariado conscienciológico. Voluntariar em Instituição Conscienciocêntrica
(IC).
50. Zooconvivialidade. Possuir, em alguma fase da vida, animais de estimação, gato ou
cachorro.
Evitaciologia. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, na ordem alfabética, 5 posturas
a serem evitadas pelos intermissivistas comprometidos com a proéxis pessoal e grupal:
1. Acidentes de percurso: os assédios causados pelos desregramentos.
2. Autismo conscienciocêntrico: o efeito ostra ao evitar a interação.
3. Chá de sumiço: os integrantes do “ ol gio invisível” dos voluntários.
4. Porão consciencial: o comportamento oposicionista e antissocial.
5. Procrastinação: o empurrar com o umbilicochacra as megadecisões.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evitação do autodesperdício, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da história pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
04. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
05. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
06. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
07. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Poupança existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
12. Retomador de tarefa: Recexologia; Homeostático.
13. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.
14. Somatório de esforços: Maxiproexologia; Neutro.
15. Vida matemática: Holomaturologia; Neutro.

A EVITAÇÃO DO AUTODESPERDÍCIO É COMPROMISSO
URGENTE E INADIÁVEL DA CONSCIN INTERMISSIVISTA
LÚCIDA, ATRAVÉS DA RETRIBUIÇÃO COSMOÉTICA, POR
MEIO DA GRAFOTARES, DOCÊNCIA E TENEPES DIÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem aproveitando as oportunidades evolutivas
na realização da proéxis? Ainda é praticante das autorrasteiras geradoras do incompléxis ou já se
leva a sério?
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EVOCACIOLOGIA
(MNEMOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Evocaciologia é a Ciência dedicada às pesquisas sistemáticas das causas,
efeitos e características multidimensionais do ato pensênico de resgatar, aproximar ou atrair memórias (retropensenes) e consciexes para o momento evolutivo presente por meio da rememoração ou imaginação.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo evocação deriva do idioma Latim, evocatio, “evocação”, radical de
evocatum e supino de evocare, “evocar”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logia procede também do idioma Grego, l gos “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistem tico de determinado tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência das evocações conscienciais. 2. Ciência das evocações multidimensionais. 3. Ciência do chamamento mnemônico. 4. Pesquisa das evocações técnicas.
5. Estudo do recobrar mnemônico.
Neologia. O termo Evocaciologia e as duas expressões compostas Evocaciologia Pessoal e Evocaciologia Grupal são neologismos técnicos da Mnemossomatologia.
Antonimologia: 1. Ciência da hipomnésia. 2. Neopensenologia.
Estrangeirismologia: o Autocognitarium; o Autopensenarium; o Elucidarium; o Heuristicarium; o Higienarium; o Intentionarium; o Retrocognitarium; o Simulcognitarium; o Volutionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Pensenologia Teática.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Quem penseniza,
evoca.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das evocações cotidianas; os baratropensenes;
a baratropensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a ilicitude pensênica; os batopensenes; a batopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;
o chamamento energético a partir da autopensenidade; a evocação enquanto consequência multidimensional óbvia da pensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os traduciopensenes; a traduciopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os morfopensenes; a morfopensenidade; os pensenes recorrentes;
os pensenes instantâneos; os pensenes cronicificados; os pensenes neofílicos; a mudança de bloco
pensênico; a força pensênica; a fôrma holopensênica; a projeção pensênica; a paracoumnicação
pensênica; a acumulação pensênica; a fixação pensênica; a muletaria pensênica; a autopensenidade viciosa; a apriorismose dificultando o autodiagnóstico pensênico; o diálogo duplista (aoristo) favorecendo o autescrutínio pensênico; a retilinearidade pensênica favorecendo a percepção
das evocações; o holopensene da Autodiscernimentologia Pensênica; o holopensene da Despertologia; o pensenograma; o holopensenograma; a Retropensenologia Aplicada.
Fatologia: a Ciência da Evocação; a metria das evocações pessoais e grupais; o evocaciograma pessoal; a pesquisa multímoda dos eventos relacionados à evocação; a autoconscientização quanto às causas e efeitos da evocação; a análise do confor das autevocações ordinárias; as
correntes submarinas das evocações; o ato de revocar; as lembranças pessoais persistentes; os
símbolos evocados; as muletas conscienciais dispensáveis ao modo de patuás e amuletos em ge-
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ral; a apresentação pessoal; o vestuário; os uniformes; as tatuagens; a onomástica; o vocabulário
pessoal; os palavrões; as músicas; as companhias; os arquétipos; as arquépoles; a ampla miríade
de estímulos evocativos existentes na Socin Patológica; as datas comemorativas; as festividades
tradicionais; o folclore; o megapeso do tradicionalismo bolorento; as criações mentais; a qualidade da imaginação pessoal; o mau hábito do devaneio constante; o sexo mental intranquilo; as fantasias sexuais; as preocupações financeiras; os filmes emocionalmente carregados; as imagens
mentais (imagética) evocadas e sustentadas pela imaginação pessoal (imagística); a Prova da
Imagística diagnosticando os atributos mentais; a força da concentração mental; o repassar mnemônico; a saudade na condição de fome das energias alheias; as concepções; as preconcepções;
a implicância interconsciencial; a associação de ideias; os livros na condição de agentes seriexológicos evocadores (Autorrevezamentologia); a Noite de Gala Mnemônica enquanto marco evocatório grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as evocações diárias proporcionadas pelo corredor multibiográfico dos bustos da Aleia dos Gênios da Humanidade do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o megálito no marco central do CEAEC evocando as hanging stones (Stonehenge) da Antiguidade; a Holoteca e o Holociclo evocando as grandes bibliotecas, museus e gabinetes de curiosidades da História; o Tertuliarium evocando as comunexes de debates tarísticos ao modo do Pandeiro; o fato de a melhor evocação ser aquela na qual ocorra o melhor para todos os envolvidos.
Parafatologia: as parapesquisas das evocações multidimensionais; a anatomização da
automanifestação multidimensional; as paraevocações cotidianas conscientes e inconscientes;
a evocação heteroinduzida; o monoideísmo gerando repercussões nosográficas no holossoma e no
ambiente extrafísico da conscin incauta; a íntima relação das evocações com a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as paracompanhias denunciando as autoevocações; a telepatia pós-evocativa; as evocações interassistenciais ínsitas aos trabalhos tenepessológicos; a autoevocação
seriexológica; a heteroevocação holobiográfica; os retrofatos mnemonicamente adormecidos cutucados direta ou indiretamente pelas evocações; as automimeses nosológicas desencadeadas pelas evocações inconscientes; o compléxis alcançado a partir da recuperação de megacons intermissivos (paraevocação comunexológica); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático
ampliando a lucidez; a megautoevocação; os experimentos retrocognitivos grupais; o ambiente
íntimo da consciência espelhado na própria parapsicosfera; os estigmas paragenéticos evocando
os erros do passado; os acidentes de percurso parapsíquico ocasionados pela evocação crônica do
pior (catastrofismo); as interprisões grupocármicas ocasionadas, mantidas e fortalecidas pelas
evocações doentias; os assediadores enquanto amplificadores dos autassédios recorrentes; a evocação interconsciencial desencadeada pelas retrocognições; o macrossoma evocando méritos interassistenciais e paradeveres maxiproexológicos; a dragona parapsíquica evocando o passado de
iniciações; a metamemória a respeito das autorretrocognições; a higiene mnemônica predispondo
à pangrafia grupocármica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo convivialidade-evocação.
Principiologia: o princípio evolutivo da afinidade interconsciencial.
Teoriologia: a teoria da holomemória; a teoria do holopensene.
Tecnologia: a técnica parapesquisística do Retrocognitarium Grupal.
Voluntariologia: os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Efeitologia: o efeito evocativo dos eventos com trajes de época; o efeito intraconsciencial das autorreflexões retrocognitivas.
Neossinapsologia: as evocações retrocognitivas possibilitando neossinapses proexológicas.
Ciclologia: o ciclo holorressomático da espiral evolutiva.
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Enumerologia: a autoevocação; a heteroevocação; a grupoevocação; a nosoevocação;
a ortoevocação; a paraevocação; a megaevocação. A evocação mental; a evocação verbal; a evocação redacional; a evocação gestual; a evocação comportamental; a evocação escultural; a evocação arquitetural.
Binomiologia: o binômio evocação-imperturbabilidade; o binômio evocação-engrama.
Interaciologia: a interação memória cortical–memória paracerebral; a interação pesquisa seriexológica–evocação holobiográfica.
Crescendologia: o crescendo evocativo das pesquisas para-históricas.
Trinomiologia: o trinômio holomnemônico evocação de pessoas–evocação de lugares–
–evocação de ideias.
Polinomiologia: o polinômio mnemônico evocação-lembrança-reflexão-neoperspectivas.
Antagonismologia: o antagonismo hipótese seriexológica / confirmação retrocognitiva.
Paradoxologia: o paradoxo da inconsciência da maioria da população humana quanto
à Evocaciologia; o paradoxo da evocação antecipada ocasionada pela Autorrevezamentologia.
Politicologia: a seriexocracia.
Legislogia: a lei do retorno seriexológico; a lei cosmoética de causa e efeito.
Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a holopensenofilia;
a neofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a intelectoteca; a autocriticoteca;
a convivioteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Evocaciologia; a Mnemossomatologia; a Pensenologia; a Holopensenologia; a Multidimensiologia; a Interaciologia; a Paraconviviologia; a Energossomatologia; a Interassistenciologia; a Interassediologia; a Amparologia; a Extrafisicologia; a Parassincronologia; a Paracronologia; a Paracomunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consréu evocadora.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo
sapiens experiens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens seriexologus; o Homo
sapiens autohereditator; o Homo sapiens autorrevertor.

Enciclopédia da Conscienciologia

10409

V. Argumentologia
Exemplologia: Evocaciologia Pessoal = a Ciência dedicada às pesquisas das causas
e consequências evolutivas das evocações multidimensionais desencadeadas por determinada
consciência, intra ou extrafísica; Evocaciologia Grupal = a Ciência dedicada às pesquisas das causas e consequências evolutivas das evocações multidimensionais desencadeadas por determinado conjunto de consciências, intra ou extrafísicas.
Culturologia: a cultura da autoconscientização multidimensional (AM); a cultura da
autoconscientização seriexológica.
Concretude. Segundo a Pensenologia, as energias conscienciais (ECs) concretizam, na
prática, a vontade abstrata, teórica, da consciência. Cabe à conscin interessada, investir os autesforços no aprimoramento do autoparapsiquismo para perceber os efeitos das evocações. Evocação: ação pensênica.
Ignorância. No contexto da Experimentologia, a realidade multidimensional imposta pelas evocações conscienciais ainda figura entre os assuntos mais ignorados pela grande maioria das
conscins ressomadas neste planeta. Em geral, não se apercebem das consequências geradas pelos
próprios pensamentos.
Socin. Tal fato ajuda a explicar a predominância óbvia de condições nosográficas na Sociedade Intrafísica atual (Ano-base: 2017) cuja causa advém da patopensenidade média dos componentes. Pensenizar é, antes de tudo, lançar o bumerangue das autointenções. Abyssus abyssum
invocat (O abismo atrai outro abismo).
Desperto. No tocante à Evoluciologia, a partir do patamar evolutivo do ser desperto, as
evocações assumem caráter mais lúcido, técnico e profissional, sendo ele ou ela capaz de produzir
evocações de todos os tipos sem se abalar, pois já não se assedia mais.
Convivência. Sob a ótica da Holocarmologia, o parceiro (ou parceira) da dupla evolutiva (DE) e os elementos da família nuclear evocam os laços paragenéticos de retroconvivências,
podendo funcionar, portanto, como gatilhos retrocognitivos.
Parapsicodrama. No âmbito da Paracenografia, o recurso paraterapêutico dos parapsicodramas (forma) visam evocar retrocontextos com os quais as consciências assistíveis tenham
rapport a fim de potencializar o conteúdo reeducativo do esclarecimento prestado.
Memória. Segundo a Retrocogniciologia, a realização de experimentos laboratoriais
com música, cenário e trajes de época potencializam a evocação de retrocontextos históricos, incluindo as consciências relacionadas, predispondo à ocorrência de retrocognições.
Tares. Considerando a Desassediologia, a tares visa eliminar o agente intraconsciencial
nosológico responsável pela evocação (consciente ou não) do pior pela conscin ainda imatura
quanto à autodefesa energética. De nada adianta afastar os assediadores de alguém hoje, se a raiz
pensênica podre continua a evocá-los amanhã. O trabalho de desassédio (energossomaticidade)
deve ser acompanhado de estímulos recinológicos (mentalsomaticidade).
Automimese. Pela Paraprofilaxiologia, as retrocognições devem funcionar como vacina
de tendências automiméticas e não na condição de agente evocador e repetidor de holopensenes
ectópicos antigos. Quem lembra, repenseniza.
Sexossomática. Observando a Sexopensenologia, as fantasias sexuais inserem-se entre
os elementos de maior poder evocativo de conseneres e consciexes assediadoras ávidas pelas
energias densas do evocador ou evocadora.
Sinalética. A partir da Energossomatologia, a sinalética energética e parapsíquica é recurso multidimensional capaz de evidenciar os efeitos da evocação consciencial. Sem o mapeamento confiável da autossinalética, torna-se mais difícil a diferenciação pensênica entre a conscin-evocadora e a consciex-evocada em função do acoplamento energético entre os envolvidos.
Fôrma. Pelos critérios da Holopensenologia, a fôrma holopensênica bem estabelecida,
cronificada, tem o poder de evocar situações e contextos semelhantes aos originais, potencializando a tendência automimética das consciências visitantes ou ali residentes.
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Retrossenha. No universo de pesquisas da Holobiografologia, a constituição dos megatraços, da retrossenha e do materpensene de determinada consciência perfazem, em si, poderosos
elementos evocadores de outras consciências com materpensenes assemelhados ao longo da seriéxis. Os afins se atraem.
Taxologia. Pela análise da Cosmovisiologia, eis listada alfabeticamente, classificação
com 50 tipos de evocações considerando-se agentes, causas, efeitos e características em geral das
mesmas:
01. Evocação ambiental.
02. Evocação antecipada.
03. Evocação antepassada.
04. Evocação autobiográfica.
05. Evocação baratrosférica.
06. Evocação bélica.
07. Evocação benigna.
08. Evocação bibliológica.
09. Evocação biográfica.
10. Evocação comunexológica.
11. Evocação consciencial.
12. Evocação consciente.
13. Evocação discursiva.
14. Evocação emergencial.
15. Evocação emocional (afetiva).
16. Evocação energética.
17. Evocação estridente.
18. Evocação filmográfica.
19. Evocação grupal.
20. Evocação heteroinduzida.
21. Evocação histórica.
22. Evocação holobiográfica.
23. Evocação ideativa.
24. Evocação inconsciente.
25. Evocação intelectiva.
26. Evocação interassistencial.
27. Evocação intermissiva.
28. Evocação lexicológica.
29. Evocação mântrica.
30. Evocação midiática.
31. Evocação objetal.
32. Evocação paraprocedencial.
33. Evocação patológica.
34. Evocação pedagógica.
35. Evocação pensênica.
36. Evocação pessoal.
37. Evocação projetiva.
38. Evocação redacional.
39. Evocação religiosa.
40. Evocação resgatológica.
41. Evocação retrocognitiva.
42. Evocação ritualística.
43. Evocação sexual.
44. Evocação silenciosa.
45. Evocação social.
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46.
47.
48.
49.
50.
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Evocação técnica.
Evocação trafarística.
Evocação traforística.
Evocação verponológica.
Evocação vígil.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Evocaciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
03. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
04. Ancoragem consciencial íntima: Intraconscienciologia; Neutro.
05. Anomia imagística: Imagisticologia; Neutro.
06. Aterrissagem forçada: Recexologia; Nosográfico.
07. Autodisciplina imagística: Autopensenologia; Homeostático.
08. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
09. Autopensenização ilícita: Patopensenologia; Nosográfico.
10. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
11. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
12. Megacalibragem intraconsciencial: Autopesquisologia; Homeostático.
13. Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
14. Mudança de bloco pensênico: Autopensenologia; Neutro.
15. Teatro conscienciográfico: Evocaciologia; Homeostático.

CHEGARÁ O DIA NO QUAL A EVOCAÇÃO MULTIDIMENSIONAL, INCLUINDO OS EFEITOS HOLOCÁRMICOS, ENERGOSSOMÁTICOS E PROEXOLÓGICOS, SERÁ ASSUNTO
DEBATIDO NAS SALAS DE AULA DE TODA ESCOLA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém-se lúcido(a) quanto às causas e efeitos
das próprias evocações? Já refletiu sobre a importância da Evocaciologia no contexto da autoproéxis?
P. F.
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EVOLUÇÃO AGONÍSTICA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolução agonística é o desenvolvimento da consciência desde o nível
subumano, físico, somático, muscular, miológico, cerebelar ou vegetativo até o domínio íntimo,
pleno, autoconsciente, pacífico, do microuniverso pessoal reagindo equilibradamente ante os fluxos sincrônicos mais sutis das múltiplas dimensões conscienciais do Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; arrojar; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século XVIII. O voc bulo agonística
deriva do idioma Grego, agonistikós, “que concerne à luta; que diz respeito à luta; a arte da luta”.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Evolução autoconsciencial. 2. Evolução intraconsciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo Agonística:
agonarca; agonista; agonistarca; agonístico; protagonista; protagonizar.
Neologia. As 3 expressões compostas evolução agonística, evolução agonística automimética e evolução agonística neoparadigmática são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Regressão autoconsciencial. 2. Regressão intraconsciencial.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o background cultural da personalidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolutividade lúcida privilegiando a consciência sobre a matéria.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evoluímos
sob megapressões.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução autoconsciente; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a evolução agonística; a troca social da guerra pelo desporto; a permuta da arte marcial pela leitura técnica; a evolução da consciência podálica à consciência poliédrica; a evolução da gestação humana à gestação consciencial; a recuperação pessoal dos cons magnos; a potencialização evolutiva; a evolução antiga vagarosa ante a evolução moderna dinâmica; o momento evolutivo pessoal; o nível desenvolvimental da conscin; as maxiconquistas atuais pessoais;
a inteligência evolutiva (IE); a Escala Evolutiva das Consciências; a Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); a Hermenêutica da Evoluciologia; a planilha evolutiva pessoal, duplista e grupal; a proéxis
pessoal, duplista e grupal; a autoconsciencialidade pessoal, duplista e grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego sadio
da energia imanente por parte da conscin lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo volição-intencionalidade.
Principiologia: o princípio insubstituível do esforço pessoal; o princípio da empatia
evolutiva; os princípios da Era Consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do Evolucionismo.
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Tecnologia: a técnica do planejamento autevolutivo da conscin lúcida; a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito da priorização da retilinearidade da autopensenização.
Ciclologia: o ciclo evolutivo Homem Animal–Homem Consciencial.
Binomiologia: o binômio mente-matéria; o binômio autopensenização–rumática evolutiva.
Interaciologia: a interação consciência-mentalsoma.
Crescendologia: o crescendo esforço braçal–esforço intelectual; o crescendo faixa preta–prêmio Nobel.
Trinomiologia: o trinômio evolutivo (trio) vegetal-animal-hominal; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo célula muscular / célula neuronal; o antagonismo
conhecimento panorâmico / conhecimento restrito.
Paradoxologia: o paradoxo da consciência imperecível–soma perecível; o crescendo
evolutivo paradoxal megamaioria animal–microminoria evolutiva.
Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a somatoteca; a recexoteca; a prioroteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Reeducaciologia; a Recexologia; a Experimentologia; a Civilizaciologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Erudiciologia; a Voliciologia;
a Parapedagogiologia; a Sincronologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: evolução agonística automimética = o voluntário da guerra tornado desportista; evolução agonística neoparadigmática = o cientista eletronótico tornado conscienciólogo
interassistencial.
Culturologia: a cultura da evolução dos exercícios físicos; a cultura da evolução consciencial autoconsciente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evolução agonística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
04. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autoconsciencialidade ascendente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Ciclo Evolutivo Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
08. Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
09. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
10. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A MOVIMENTAÇÃO MIGRATÓRIA DOS CONSCIENCIÓLOGOS E CONSCIENCIÓLOGAS PARA A COGNÓPOLIS,
EM FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ, BRASIL, É DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA EVOLUÇÃO AGONÍSTICA MODERNA.
Questionologia. A evolução agonística já alcançou você, leitor ou leitora? Em qual condição: a automimética ou a neoparadigmática?
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EVOLUÇÃO BIOLÓGICA
(INTERPARADIGMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolução biológica é o fenômeno da sucessão cronológica de mudanças
somáticas e comportamentais observado em determinada população, resultante da transmissão de
caracteres genéticos e epigenéticos através de múltiplas gerações, quando ocorre a diversificação,
seleção e acúmulo dos atributos intraf sicos e o aperfeiçoamento da manifestação consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo evolução vem do idioma Franc s, volution e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; arrojar; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de
composição bio deriva do idioma Grego, bíos “vida; vida humana; Humanidade; exist ncia”.
O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, l gos “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 1. Evolução genética. 2. Evolução orgânica. 3. Evolução somática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 41 cognatos derivados do vocábulo biológica:
antibiológica; antiparabiologia; Biologia; biológico; biologismo; biologista; biologística; biologistico; biólogo; Geobiologia; geobiológica; geobiológico; geobiologista; geobiólogo; Metabiologia; metabiológica; metabiológico; metabiologista; metabiólogo; Nanobiologia; Neurobiologia; neurobiológica; neurobiológico; neurobiologista; neurobiólogo; Parabiologia; parabiológica; parabiológico; parabiologista; parabiólogo; Paraexobiologia; Psicobiologia; psicobiológica; psicobiológico; psicobiologista; psicobiólogo; Sociobiologia; sociobiológica; sociobiológico;
sociobiologista; sociobiólogo.
Antonimologia: 1. Fixismo. 2. Criacionismo. 3. Transformismo. 4. Evolução consciencial lúcida.
Estrangeirismologia: o fitness evolutivo; a evolve and develop da vida; a scala naturae;
o shift criacionista-evolucionista; o brainwashing dogmático; o population thinking; os missing
links; os distributional gaps; os fossil gaps; a data void; o big data puzzle; as limitations of databases; o transformationism de determinado grupo evolutivo; a Entwicklung; o turning point paradigma materialista–paradigama consciencial; os trade-offs da história de vida dos indivíduos de
cada espécie; o ranking evolutivo das consciências.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Evoluciologia.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evolução:
eterna mudança. Evolução: ímpeto cósmico. Evolução: inacabamento permanente. Evolução significa interdependência. Inexistem fiadores evolutivos. Ninguém furta autevolução.
Coloquiologia. Eis expressão coloquial relativa ao tema: – Quem veio primeiro, o ovo
ou a galinha?
Citaciologia. Não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes que sobrevivem,
sobrevivem as mais suscetíveis às mudanças (Charles Robert Darwin, 1809–1882). N d f z sentido em Biologi
não ser luz d evolução (Theodosius Hryhorovych Dobzhansky, 1900–
–1975). O paradigma moderno da Filosofia da Biologia (Evolutiva) se distingue da Física em
conseguir introduzir História na Ciência (Ernst Mayr, 1904–2005). Tudo que já foi é o começo
do que vai vir (João Guimarães Rosa, 1908–1967).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal evolutivo; o holopensene da Evoluciologia; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; a holopenseni-
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dade materialista; os pensenes homeostáticos; a holopensenidade parapsíquica ignorada; a holopensenidade autevolutiva.
Fatologia: a evolução biológica; a Genética; a Sistemática; a Paleontologia; o fato de
a evolução ser incessante e inevitável; a pressão evolutiva; o instinto de reprodução e sobrevivência; o sexo e a carência sexual; a morte biológica; as mudanças hereditárias; o DNA; o ancestral
comum; a importância da História sobre a evolução; a mutação originando a diversidade biológica; as semelhanças homólogas enquanto evidências diretas da evolução biológica; os órgãos vestigiais; a diversificação das populações ao longo do espaço-tempo; os relógios moleculares; os indícios produzidos pelos organismos extintos; os fósseis; as Eras Geológicas; a seleção natural;
a sobrevivência dos mais aptos; o valor adaptativo; o custo evolutivo da reprodução; a divisão de
trabalho; os organismos em sociedade; a coevolução; o desenvolvimento do cérebro; o desenvolvimento da comunicação; a dicotomia mutuamente excludente entre Ciência e Religião; as desconstruções religiosas e ideológicas; a visão holística quanto ao entendimento da sustentabilidade
ambiental; a evolução artificial; a perspectiva fisicalista ateleológica de a Ciência Convencional
não indicar direcionalidade ou aperfeiçoamento da evolução biológica; a meia-ciência-aleijada
dedicada apenas à dermatologia orgânica da consciência pela falta da inteligência evolutiva (IE);
a reciclagem da ótica materialista frente ao paradigma da evolução consciencial; a posição
interparadigmática entre as perspectivas intrafisicalista e conscienciológica; as inferências cosmológicas na vida extraterrestre; as inúmeras vidas intrafísicas, da protoconsciência ao Serenão;
a autoconscientização evolutiva.
Parafatologia: o cuidado com o traje holossomático; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo na evolução; a recuperação de cons; a verificabilidade parapsíquica da evolução; a autoconscientização multidimensional (AM); a bagagem multiexistencial;
o energotactismo evidenciando a evolução energética; a pesquisa projeciológica da vida consciencial dentro da Parabiologia; as interprisões grupocármicas; o universo das seriéxis grupais; a reurbanização extrafísica e a transmigração interplanetária; a paragenética influenciando a expressão
gênica somática; o macrossoma; o gargalo evolutivo da autodesperticidade; o entendimento da
Paramatematicologia na evolução.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolução biológica–evolução consciencial; o sinergismo
cronológico ente-ser; o sinergismo da evolução em conjunto; o sinergismo coevolutivo; o sinergismo uto ientifi id de extr físi – uto onfi nç multidimension l; o sinergismo evolução somática–evolução holossomática.
Principiologia: o princípio biológico da sobrevivência e da reprodução diferenciais;
o prin ípio d priorid de ompuls ri (PPC); o prin ípio d des renç (PD); o prin ípio d empatia evolutiva; o princípio de a morte não estancar a evolução consciencial; o prin ípio d insep r bilid de grupo rmi ; o prin ípio d evolução ons ien i l in rred vel; o prin ípio d intelig n i evolutiv .
Codigologia: o código genético universal da Biologia; o código epigenético; o código
sináptico; o código linguístico; o digo gen ti o de ifr do desconstruindo convicções apriorísticas; o digo gen ti o interpondo-se contra os pactos endogâmicos; o digo de onvivialidade;
o digo pesso l de Cosmo ti (CPC) intermissivo revivido pela conscin.
Teoriologia: a teoria do ancestral comum; a teoria da simbiogênese; a teoria Gaia;
a monovisão da teoria do determinismo evolutivo; a hipótese da Rainha Vermelha; a teoria da
evolução do cérebro primitivo; a teoria da eficácia natural; a teoria evolutiva; a teoria da extinção das emoções animalizadas no curso da evolução consciencial; a prem ncia cient fica da falseabilidade das teorias em geral; a mudança da teoria-líder; a teoria do corpo objetivo.
Tecnologia: as técnicas de datação histórica; as técnicas do enciclopedismo; as técnicas
de estudo taxonômico; as t ni s de seleção rtifi i l e ri ção de r ç s; as técnicas do DNA
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recombinante; as t ni s do deb te útil; as técnicas de estratégias evolutivas computacionais; as
técnicas de inteligência artificial evolucionária; o apontamento dos processos eletronóticos tecnicistas; a recéxis, a invéxis e a dupla evolutiva (DE) enquanto técnicas de estratégias evolutivas
conscienciológicas.
Voluntariologia: o voluntariado em refúgios biológicos; o voluntariado em órgãos pró-Ecologia, a exemplo do WWF (Wild World Fund for Nature) e do Greenpeace; o voluntariado
anônimo na proteção da vida animal e selvagem; o voluntariado da sustentabilidade ecológica;
o volunt ri do ons ien iol gi o propulsor da evolução consciencial; o voluntariado gesconológico propulsor da policarmalidade.
Laboratoriologia: os laboratórios de Ciências Biológicas e Ambientais; os laboratórios
de Biotecnologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Col gio Invisível d Intr fisi ologi ; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Col gio Invisível d Evoluciologia; o Col gio Invisível da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos da evolução continuada; o efeito potencializador da evolução intercooperativa; o efeito halo da evolução grupal; o efeito compulsório da evolução consciencial;
os efeitos de hábitos e rotinas pró-evolução; os efeitos sociais do pensamento evolutivo sobre
a religião, a política, o materialismo e o livre pensamento; o efeito progressivo da evolução
consciencial em direção à permanente afisiologia.
Neossinapsologia: a erebr liz ção propi i ndo o primor mento d m nifest ção
consciencial; a falta de parassinapses relativas à autonomia evolutiva favorecendo novas lavagens subcerebrais; as neossinapses do trabalho colaborativo em grupo; as neossin pses result ntes d viv n i lú id em múltipl s dimens es; as neossinapses das ações pró-evolutivas recuperando os cons magnos.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo
construção-desconstrução-reconstrução de caracteres; o ciclo causa-efeito; o ciclo análise-síntese.
Enumerologia: as primeiras moléculas autorreplicadoras; a origem da vida; a diversificação dos organismos; as populações biológicas; os 4 níveis de evolução biológica (molecular,
estrutural, comportamental e simbólica); o entendimento da evolução; a evolução consciencial lucidamente vivenciada.
Binomiologia: o binômio sobrevivência-reprodução; o binômio unicelular-pluricelular;
o binômio soma-holossoma; o binômio evolução biológica–evolução consciencial; o binômio heterogestação-autogestação; o binômio gestação biológica–gestação mentalsomática; o binômio
evolutivo homem animal–homem consciencial.
Interaciologia: a interação gene-ambiente-comportamento; a inter ção indivíduo-população; a interação mudanças sociais–mudanças científicas; a inter ção gen ti -paragenética;
a interação fato-parafato; a inter ção seri lid de existen i l–evolução ons ien i l; as interações ecológicas tais quais o predatismo, o parasitismo, o esclavagismo, a competição, o mutualismo, a colônia, a sociedade e a cooperação.
Crescendologia: o crescendo estudo taxonômico–compreensão sistêmica; o crescendo
lucidez multidimensional–lucidez evolutiva; o crescendo evolutivo prole biológica–prole mentalsomática; o crescendo orgasmo-holorgasmo; o crescendo evolutivo gessom-gescon; o crescendo
maturidade biológica–holomaturidade; o crescendo interprisão grupocármica–interdependência
evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio átomos-moléculas-genes; o trinômio gene-meme-cons; o trinômio vegetalização-animalização-hominalização; o trinômio instinto-raciocínio-intuição.
Polinomiologia: o polinômio molécula-célula-tecido-órgão-cérebro; o polinômio pensamentos-emoções-energias-genes; o polinômio das 4 forças evolutivas biológicas mutação–deriva
gênica–migração–seleção.
Antagonismologia: o antagonismo criacionismo / evolucionismo; o antagonismo incongruência intrafisicalista / eficiência multidimensional.
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Paradoxologia: o megaparadoxo da ilusão intrafísica; o paradoxo de a quantidade de
DNA não indicar organismos mais complexos; o paradoxo de Eigen; o paradoxo da distinção entre táxons e unidades evolutivas; o paradoxo de Fermi; o paradoxo de a evolução ser individual,
porém ninguém evoluir sozinho; o paradoxo de o altruísmo ser prova de autoconhecimento
evolutivo; o paradoxo da conduta evolutiv positiv em retrovid torn d mim ti e ntievolutiva no contexto da vida atual.
Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a parapsicocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei da evolução natural; as leis evolutivas; a lei de ação e reação; a lei de
causa e efeito; a lei do carma; a lei do livre arbítrio; a lei do devenir; a lei da evolução consciencial inevitável; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da convivialidade evolutiva.
Filiologia: a biofilia; a naturofilia; a cognofilia; a pesquisofilia; a conviviofilia; a criticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a biofobia; a tanatofobia; a neofobia; a criticofobia; a intelectofobia; a sociofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da exclusão social; a síndrome d hipomn si ; a síndrome
d medio riz ção; a síndrome d e topi fetiv (SEA).
Maniologia: a queda das teomanias milenares; a religiomania; a mania da terceirização
evolutiva; a mania de não assumir responsabilidades evolutivas; a mania de não aprender com os
erros; a mania de desistir na primeira dificuldade; a mania de manter os hábitos insustentáveis.
Mitologia: a desconstrução de megamitos arraigados; a importância de identificar os
mitos sobre a evolução; o mito da sobrevivência do mais forte; o mito do design inteligente; o mito d perfeição d N turez ; o mito da superioridade racial; os mitos científicos materialistas.
Holotecologia: a bioteca; a geneticoteca; a semioteca; a ciencioteca; a consciencioteca;
a experimentoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interparadigmologia; a Intrafisicologia; a Biologia; a Cosmologia; a Autodiscernimentologia; a Tanatologia; a Parageneticologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Teleologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consci nçula; a isca humana inconsciente; a conscin baratrosférica; a pessoa desorganizada; a conscin eletronótica; a conscin maria-vai-com-as-outras; a pessoa conservadora; a personalidade empata-evolução; a personalidade discordante; a personalidade neof lica;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o biólogo; o naturalista; o taxonomista; o biossistemata; o evolucionista; o geneticista; o casca grossa energético; o dogmático; o pré-serenão vulgar; o materialista;
o compassageiro evolutivo; o maxidissidente ideológico; o evoluciente; o macrossômata; o conviviólogo; o parageneticista; o evoluciólogo.
Femininologia: a bióloga; a naturalista; a taxonomista; a biossistemata; a evolucionista;
a geneticista; a casca grossa energética; a dogmática; a pré-serenona vulgar; a materialista; a compassageira evolutiva; a maxidissidente ideológica; a evoluciente; a macrossômata; a convivióloga;
a parageneticista; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
evolutiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: abordagem convencional da evolução biológica = o olhar quadridimensional e reducionista da Ciência Convencional sobre o progresso intrafísico da vida; abordagem
avançada da evolução biológica = o olhar multidimensional e cosmovisiológico da Conscienciologia sobre o progresso intrafísico da vida.
Culturologia: a cultura científica; a cultura descrenciológica; a cultura da evolução;
a cultura da autopesquisa; a ultur d neg ção d morte biol gi ; a cultura da hiperacuidade
prevenindo a ilusão materiológica; a ultur d s Cogn polis valorizando da Intrafisicologia à Interdimensiologia Conscienciológica.
Evidenciologia. Considerando a Biologia Evolutiva, eis, na ordem alfabética, 9 evidências da evolução biológica pela Ciência Convencional:
1. Analogia: a convergência funcional ou analogia de caracteres de origem distinta.
2. Estágio: a identificação de vários estágios intermediários dos caracteres biológicos.
3. Fóssil: o registro paleontológico indiciando parentesco e modificação contínua das
espécies.
4. Geografia: a distribuição e isolamento geográfico indicando a origem e formação de
novas espécies.
5. Hierarquia: a organização hierárquica cronológica da vida pela complexidade maior
em táxons mais recentes.
6. Homologia: as estruturas similares ou homólogas, porém com funções distintas.
7. Imperfeição: a imperfeição funcional de caracteres biológicos.
8. Parentesco: a comparação genética molecular entre espécies diferentes indicando
o grau de procedência ou traços comuns.
9. Vestígio: os caracteres vestigiais, indicando função em espécies ancestrais.
Taxologia. Eis, na ordem alfabética,
reas de estudo com o objetivo de ampliar os
conhecimentos da evolução biológica:
01. Antropologia: o estudo dos aspectos das sociedades do passado e do presente.
02. Conviviologia: o estudo das relações entre as consciências ou princípios conscienciais e as consequências holocármicas evolutivas.
03. Ecologia: o estudo das interações entre organismos e ambientes, incluindo as determinantes à distribuição e abundância dos seres vivos.
04. Evoluciologia: o estudo da evolução consciencial de modo integral, holossomático,
multidimensional e multiexistencial.
05. Geneticologia: o estudo da hereditariedade somática, em especial a estrutura e as
funções dos genes.
06. Intrafisicologia: o estudo da intrafisicalidade, a existência física, biológica e intrassomática da conscin.
07. Paleontologia: o estudo do passado geológico da vida na Terra, a partir de fósseis.
08. Parageneticologia: o estudo da herança de si mesmo, pelo acúmulo de informações
multiexistenciais, devido registro dos paragenes do psicossoma.
09. Psicologia: o estudo e tratamento da mente e do comportamento, considerando as
interações com ambiente físico e social.
10. Sociologia: o estudo do comportamento social, incluindo origem, desenvolvimento,
organização, networks e instituições.
11. Somatologia: o estudo do corpo humano da conscin ressomada, o veículo mais denso do holossoma.
Caracterologia. Eis, a t tulo de exemplo, para an lise e estudo, 4 aspectos ou caracter sticas inerentes à evolução biológica, enumerados na ordem did tica do tema:
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1. Hereditariedade: a transmissão de características às gerações subsequentes, qualificada pela Parageneticologia.
2. Biodiversidade: a convivência com riqueza e abundância de organismos, ambientes
e interações, qualificada pela Neofiliologia.
3. Seletividade natural: a manutenção de características ou comportamentos favoráveis
para as gerações sucessivas, qualificada pela Autenticologia.
4. Adaptabilidade: a evolução da sobrevivência e reprodução de características ou
comportamentos, qualificada pela Evoluciologia.
Tipologia. A partir da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem cronológica de ressoma, 15 pesquisadores da Ciência Convencional, contribuidores para o avanço do conhecimento da
evolução biológica:
01. Leonardo Da Vinci (1452–1519): polímata italiano, figura importante do Renascimento, tendo estudado a formação de rochas sedimentares e fossilização.
02. Carolus Linnaeus (1707–1778): botânico, zoólogo e médico sueco, considerado
o “pai da taxonomia moderna”, tendo criado a nomenclatura binomial e da classificação científica.
03. Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829): naturalista francês, tendo defendido a ideia
da evolução ocorrendo e procedendo conforme as leis naturais.
04. Georges Cuvier (1769–1832): naturalista francês, com excepcional capacidade de
desenvolver métodos de pesquisa e formular leis naturais, tendo estabelecido a extinção como
fato.
05. Charles Darwin (1809–1882): naturalista britânico, tendo proposto a teoria da evolução por seleção natural.
06. Alfred Russel Wallace (1823–1913): naturalista britânico, antecessor das contribuições de Darwin, sendo conhecido também por visões corajosas sobre temas científicos, sociais
e espiritualistas.
07. Sir. Ronald Aylmer Fisher (1890–1962): estatístico e geneticista britânico, pioneiro na aplicação de procedimentos estatísticos para o planejamento de experimentos científicos,
tendo utilizado a Matemática para combinar a Genética Mendeliana à seleção natural.
08. John Burdon Sanderson Haldane (1892–1964): geneticista, fisiologista e biometrista britânico, sendo responsável pelo conceito moderno da abiogênese e o cerne da compreensão atual da catálise enzimática.
09. Theodosius Dobzhansky (1900–1975): geneticista evolucionista ucraniano-americano, tendo sintetizado grande volume de dados experimentais e teóricos.
10. Barbara McClintock (1902–1992): botânica estadunidense, especialista em genética, nobelista de Fisiologia ou Medicina, de 1983, tendo descoberto elementos móveis de DNA,
a base da transferência gênica horizontal entre espécies distantes.
11. Ernst Mayr (1904–2005): biólogo evolucionista alemão-estadunidense, tendo contribuído para a revolução conceitual propiciando a formulação da síntese evolutiva moderna.
12. Rosalind Elsie Franklin (1920–1958): biofísica britânica, entre os pioneiros da
Biologia Molecular, sendo especializada em cristalização por meio de raio-X, importante na descoberta estrutural do DNA.
13. Edward Osborne Wilson (1929–): biólogo estadunidense, sendo conhecido enquanto pai da Sociobiologia e biodiversidade.
14. William Donald Hamilton (1936–2000): biólogo evolucionista britânico, tendo exposto a base genética para o altruísmo.
15. Clinton Richard Dawkins (1941–): biólogo evolucionista britânico, divulgador científico, tendo enfatizado o gene enquanto força diretriz da evolução biológica, além de advogar
contra o Criacionismo.
Tabelologia. Sob a ótica da Interparadigmologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
12 contrapontos evolutivos entre as abordagens convencional e avançada da evolução:
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Tabela – Contrapontos Evolutivos: Abordagem Convencional / Abordagem Avançada
Nos

Abordagem Convencional

Abordagem Avançada

01.

Adaptação biológica

Holomaturidade

02.

Cerebralização

Decantação paracerebral

03.

Condicionamento temporal

04.

Desenvolvimento social da vida

Pluriconsciência atemporal
Minipeças do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial
Enriquecimento pela interação com seres
em diversos níveis evolutivos
Eterno desenvolvimento

05.
06.
07.

Enriquecimento pela interação com
diversas espécies
Extinção

11.

Herança genética
Maior expectativa de vida
(sobrevivência)
Nascimento / morte
Quadrimensionalidade
(espaço-tempo)
Seleção natural

12.

Sucesso reprodutivo biológico

08.
09.
10.

Auto-herança paragenética
Maior recuperação de cons
(lucidez)
Reciclagens conscienciais
Multidimensionalidade
(estados conscienciais)
Holocarmologia
Sucesso autorrevezamental
gesconológico

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evolução biológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Biodiversidade: Intrafisicologia; Neutro.
06. Coevolução: Evoluciologia; Neutro.
07. Evolução hominídea: Evoluciologia; Homeostático.
08. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
09. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
10. Máquina consciencial: Intrafisicologia; Neutro.
11. Megaparadoxo da ilusão intrafísica: Omnidiscernimentologia; Nosográfico.
12. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
13. Périplo evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
14. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

O ESTUDO DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA AMPLIA A COMPREENSÃO SISTÊMICA DA EVOLUCIOLOGIA, FAVORECE
A VISÃO PANORÂMICA MULTIEXISTENCIAL E INTRANSFERÍVEL SENSO DE GRATIDÃO ÀS LEIS DA NATUREZA.
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Questionologia. Voc , leitor ou leitora, valoriza o entendimento da evolução biológica?
Enquanto consciência imortal, qual importância dá à História Evolutiva Intrafísica?
Bibliografia Específica:
1. Mayr, Ernst W.; O que é a Evolução (What Evolution is); Série Science Masters; pref. Jared Diamond; 790
p.; 23 x 16 cm; br.; Phoenix; Londres, 2002; páginas 55, 59, 69, 74, 97, 107, 120, 270 e 338.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 183 e 184.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; p ginas 22, 149, 318 a 320
e 534 a 535.
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; p ginas 7 , 77,
163, 233 e 234.

L. V.
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EVOLUÇÃO DA AUTOLUCIDEZ
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolução da autolucidez é o desenvolvimento da hiperacuidade da consciência desde o nível subumano, embotado, cerebelar ou vegetativo até o domínio íntimo, pleno
e autoconsciente da lucidez ou do autodiscernimento, exposto pela inteligência evolutiva (IE) teática, no microuniverso pessoal, quanto às realidades do Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; arrojar; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O voc bulo lucidez deriva
do idioma Latim, lucidus, “luminoso; luzente; radioso; n tido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Desenvolvimento da autolucidez. 2. Evolução da hiperacuidade.
Neologia. As 3 expressões compostas evolução da autolucidez, evolução da autolucidez
autocrítica e evolução da autolucidez complacente são neologismos técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 1. Estagnação do embotamento consciencial. 2. Estagnação regressiva.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético interconsciencial; o background parapsíquico; a intelligentsia interdimensional; a evolução da awareness; a penetralia mentis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Lucidez
significa evolução.
Unidade. A unidade de medida do nível de lucidez da consciência é o con.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução autoconsciente; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a depuração progressiva da autopensenidade; o aprofundamento nas reciclagens holopensênicas.
Fatologia: a evolução da autolucidez; os 12 tipos ou módulos básicos de inteligência;
o despertamento teático da hololucidez; o entendimento gradativo da dinâmica da evolução conjunta interassistencial; a expansão notória da autolucidez na conquista da condição antintrusão da
autodesperticidade; o megapoder consciencial da lucidez cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desenvolvimento do autoparapsiquismo; o pico máximo de paralucidez durante o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a anulação da paralucidez na paracomatose evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestiona-
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mento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática;
o sinergismo autolucidez-autoparapsiquismo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios
parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da
maxifraternidade; o princípio do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado.
Teoriologia: o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%);
a teoria da Escala da Consciência Contínua.
Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave
na Paratecnologia da intelecção; a paratécnica da ofiex; os frutos da técnica das 5 horas de reflexão; as técnicas de recuperação dos cons; as técnicas de conservação da autolucidez crescente
até à dessoma.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia; o Curso de Imersão na
Identificação das Diretrizes da Proéxis (APEX).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio
Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito potencialmente esclarecedor das mensagens substanciadas pela vivência; o efeito da validação pessoal verbaciológica; os efeitos dos hábitos de pensenizar, refletir e agir na ampliação da autolucidez; os efeitos da autolucidez antecipada no compléxis.
Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses evolutivas elevando o nível da
autolucidez.
Ciclologia: o ciclo realização-verbalização; o ciclo ressomático restringimento-recuperação-expansão da autolucidez; o grau de lucidofilia mensurado na recusa de elementos rebaixadores da autolucidez no decorrer do ciclo etário humano.
Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade
sincera–autoincorruptibilidade; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo extrafísico; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio faculdades mentais–percepções extrassensoriais; o binômio nível da autolucidez–nível autevolutivo; o binômio lucidez-priorização;
o binômio lucidez-atilamento; o binômio hololucidez-holomaturidade.
Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a interação soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituosidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; a interação lucidez–aceleração evolutiva.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos–

Enciclopédia da Conscienciologia

10425

–princípios do paradigma consciencial; o crescendo lucidez descontínua–lucidez continuada–hiperlucidez progressiva; o crescendo evolutivo hipolucidez-hiperlucidez-hololucidez.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade; o trinômio da hiperacuidade teática-verbação-confor; o trinômio fato jurídico–fato notório–versão dos fatos; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização; o trinômio diretrizes-medidas-metas; o trinômio lucidez intraconsciencial–lucidez interconsciencial–lucidez extraconsciencial; o trinômio mentalsomático
concentração mental–atenção fixada–lucidez pragmática; o trinômio conhecer-compreender-aprender; o trinômio autolucidez-autocognição-autodiscernimento.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo-Serenão.
Antagonismologia: o antagonismo fato autêntico / palavra oca; o antagonismo verbaciologista / publícola; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo radical
apedeutismo formal / erudição parapsíquica; o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera
apagada; o antagonismo distinção extrafísica / fama apenas intrafísica; o antagonismo paraperceptibilidade / materialidade; o antagonismo lucidez / religiosidade; o antagonismo lucidez / onirismo; o antagonismo lucidez / embotamento; o antagonismo lucidez / inconsciência; o antagonismo autolucidez / autoficção.
Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos; o paradoxo da simplificação da complexificação; o paradoxo da análise para a síntese; o paradoxo da simplicidade composta; o paradoxo da normalização da forma propiciar a liberdade criativa do conteúdo; o paradoxo da imperturbabilidade adolescente da conscin inversora hiperlúcida.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. As políticas públicas da Reeducaciologia.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do
transformismo; a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior
esforço evolutivo na manutenção da autocoerência.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
Sindromologia: a lastimável regressão da autolucidez intrafísica nas síndromes demenciais.
Holotecologia: a evolucioteca; a somatoteca; a recexoteca; a prioroteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia; a Autoconscienciologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmovisiologia; a Autopriorologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Autopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus;
o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: evolução da autolucidez autocrítica = o desenvolvimento da hiperacuidade, em nível elevado, da consciência lúcida já dedicada aos autesforços máximos à conquista
do parapsiquismo interassistencial prioritário; evolução da autolucidez complacente = o desenvolvimento da hiperacuidade, em baixo nível, da consciência ainda jejuna, inconsciente, imatura, relaxada, descuidada, dispersa e indiferente ao próprio progresso intraconsciencial.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Lucidologia; a Culturologia da
Despertez.
Autevoluciologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem natural,
7 observações evolutivas de fatos e parafatos pertinentes no desenvolvimento da lucidez da consciência:
1. Autolucidologia. O mais relevante na evolução da consciência é a manutenção da
autolucidez. Quanto mais desenvolvida a consciência, mais lúcida.
2. Subumanologia. Os seres subumanos dormem excessivamente. O gato adulto dorme
quase o dia inteiro em todas as estações do ano.
3. Onirismologia. O dia começa com o Homem comum ainda dormindo de madrugada.
A maioria dos componentes da Humanidade dorme ¼ do transcurso da existência humana.
4. Autodiscernimentologia. O período da madrugada pode ser o do maior pico de autodiscernimento para quem cultiva a vida intelectual intensa e começa a diminuir ⅓ das horas di rias da perda da lucidez pelo sono. A pessoa inicia o dia já lúcida antes do nascer do Sol.
5. Automaturologia. O horário de 5 horas da manhã, depois do desfrute do sono, na
calmaria do período noturno e da queda da temperatura ambiental, pode ser o momento do pico
de maior predisposição da automaturidade parapsíquica para a conscin lúcida.
6. Autodesassediologia. A autolucidez se amplia, de maneira considerável, quando
o ser humano alcança a condição de desassediado permanente total, ou da desperticidade, por eliminar os exopensenes patológicos das consciências intrusivas e poder alcançar verdadeira mutação para melhor quanto às paraperceptibilidades interassistenciais.
7. Interassistenciologia. A partir da conquista da condição da desassedialidade permanente, a conscin ingressa em 2 novos estágios evolutivos de elevado equilíbrio multidimensional,
conquistando a semiconsciexialidade e o teleguiamento autocrítico, na direção do status de evoluciólogo.
Taxologia. De acordo com a Autolucidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
categorias de autolucidez, em geral:
01. Autolucidez conscienciométrica: a autoconsciencialidade; o senso de autodepuração.
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02. Autolucidez cosmoética: a autoincorruptibilidade; o senso de autocoerência.
03. Autolucidez energética: a desassim; o senso de higiene holopensênica.
04. Autolucidez evolutiva: a inteligência evolutiva; o senso de autopriorização.
05. Autolucidez holocármica: a anticonflitividade; o senso de heteroperdoamento generalizado.
06. Autolucidez holossomática: a higiene consciencial; o senso de autoprofilaxia.
07. Autolucidez mentalsomática: a cosmoconsciência; o senso de autodiscernimento
elevado.
08. Autolucidez multidimensional: a autodesperticidade; o senso de interassistencialidade.
09. Autolucidez parapsíquica: a cosmovisão multidimensional; o senso de pertencimento cósmico.
10. Autolucidez pragmática: a verbação; o senso de resolutividade.
11. Autolucidez seriexológica: o autorrevezamento multiexistencial; o senso de autocontinuísmo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evolução da autolucidez, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
02. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Consciência calidoscópica: Autolucidologia; Neutro.
05. Despertez: Autopercucienciologia; Neutro.
06. Directrix: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Evolução agonística: Evoluciologia; Homeostático.
08. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
09. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
11. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
14. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
15. Paraverbação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A QUALIDADE DO NÍVEL DA EVOLUÇÃO DA AUTOLUCIDEZ DA CONSCIÊNCIA, A RIGOR, JÁ TRANSPARECE
A PARTIR DA FORÇA PRESENCIAL, NA CONVIVÊNCIA
COTIDIANA DIUTURNA, NA VIGÍLIA FÍSICA ORDINÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a autocrítica na evolução da própria lucidez? Ou simplesmente vive a existência descuidada e dispersivamente?
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EVOLUÇÃO ENERGOSSOMÁTICA
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolução energossomática é o desenvolvimento lento, gradual e contínuo
da vivência e utilização cosmoética das energias conscienciais por parte da conscin lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; arrojar; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. O voc bulo energia procede também do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma
Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI. A palavra somática provém do mesmo idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Desenvolvimento energossomático. 2. Domínio energossomático.
3. Desenvolvimentologia Energossomática. 4. Autoconsciência holochacral. 5. Sensibilidade
bioenergética. 6. Paraperceptibilidade energética.
Neologia. As 4 expressões compostas evolução energossomática, evolução energossomática tenepessista, evolução energossomática ofiexista e evolução energossomática desperta
são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Antievolução energossomática. 2. Regressiologia Energossomática.
3. Ignorância holochacral. 4. Apedeutismo bioenergético. 5. Insensibilidade bioenergética.
6. Antiparaperceptibilidade energética.
Estrangeirismologia: o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético interconsciencial; o background parapsíquico; o glamour; o it; o breakthrough bioenergético; o shielding energético; a necessária reconquista do próprio status quo energossomático a cada ressoma;
a expertise energossomática aprimorada a cada existência intrafísica; o Acoplamentarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade das energias conscienciais (ECs).
Unidade. A unidade de medida da Energossomática é o chacra.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; o holopensene acolhedor das ECs; o parafato do
ene do pensene pessoal ser o veículo de impregnação da autoconsciencialidade no Cosmos.
Fatologia: a usina consciencial; a vida humana energética; a implantação inteligente da
rotina útil de mobilização básica das energias conscienciais; a relevância do antibagulhismo energético.
Parafatologia: a evolução energossomática; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o paracorpo das energias ou energossoma; o epicentrismo consciencial autolúcido; a maturidade energossomática; o autodomínio das 40
manobras energéticas; a refratariedade energética cosmoética; a blindagem energética dos ambientes ou holopensenes; o epicentrismo de campo interassistencial; a promoção de auto e heterencapsulamento bioenergético; a instalação de megaeuforização em si e em outrem; o acesso facilitado à Central Extrafísica de Energia (CEE); a energosfera pessoal vibrando em sintonia com
o Cosmos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-energossoma-autovivência;
o sinergismo entre os veículos do holossoma construindo a megausina consciencial; o sinergismo
das ECs a 3 (amparador extrafísico–assistente humano–consciência assistida); o sinergismo energético onipresente.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade a partir
das ECs; os princípios da Energossomática; o princípio da evolução ser a qualificação cosmoética das próprias ECs; o princípio do poder consciencial das energias conscienciais cosmoéticas;
o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da fartura das ECs; o princípio do dinamismo evolutivo.
Codigologia: o nível do código pessoal de Cosmoética (CPC) dimensionando a capacidade produtiva da usina consciencial.
Teoriologia: a teoria da usina consciencial; a teoria da vida humana energossomática.
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 conscienciométricas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Ofiexologia.
Efeitologia: os efeitos imediatos da aplicação das ECs; o efeito da heteroabordagem assistencial na ampliação das autoparapercepções; os efeitos do condicionamento holochacral na
potencialização da vida humana; os efeitos da educação infantil repressora no apedeutismo
energossomático; o efeito patológico do desequilíbrio das ECs; o efeito nefasto do uso malintencionado das ECs; os efeitos dos bloqueios corticais nos adoecimentos e possessões interconscienciais.
Ciclologia: o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo de extrapolações paradidáticas do abordador energético iniciante; o ciclo dos acidentes de percurso
evitáveis; o ciclo EI-EC; a evolução energossomática através dos ciclos consecutivos vegetal-subumano-humano; o ciclo energético absorver-exteriorizar; o ciclo assim-desassim; o ciclo de
primeneres (cipriene).
Binomiologia: o binômio inteligência evolutiva–energias conscienciais; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio saúde holossomática–capacidade produtiva da usina consciencial; o binômio potência consciencial–autodiscernimento cosmoético; o binômio
consciência-energia; o binômio ECs sutis (mentalsoma e psicossoma sem lastros)–ECs densas
(energossoma e soma lastreados); o binômio autassistência-heterassistência; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação criança–
–usina piloto; a interação consciencial Serenão–usina protótipo; a interação consciencial usina
holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-humana); a interação Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação absorção energética–exteriorização energética; a interação Antissomática–Antienergossomática; a interação soltura energossomática–soltura mentalsomática.
Crescendologia: o crescendo EV–sinalética energética; o crescendo evolutivo inexperiência–maturidade energossomática; o crescendo evolutivo desregramento–autodomínio energossomático; o crescendo evolutivo rigidez–flexibilidade holochacral; o crescendo evolutivo bloqueios energéticos crônicos–autossustentação de desbloqueios holochacrais; o crescendo evolutivo vampirismo bioenergético–doação bioenergética universal; o crescendo evolutivo cascagrossismo energético–acervo de sinaléticas energéticas identificadas e aplicadas; o crescendo
evolutivo iscagem inconsciente–iscagem lúcida interassistencial.
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Trinomiologia: o trinômio Energética-Bioenergética-Parenergética; o trinômio domínio energético–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autopotencializador dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–ortopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo energias conscienciais simpáticas / energias conscienciais antipáticas; o antagonismo uso máximo da usina consciencial / uso displicente da usina
consciencial; o antagonismo uso cosmoético da usina consciencial / uso inconsequente da usina
consciencial; o antagonismo uso interassistencial da autopotência / uso interassediador da autopotência.
Paradoxologia: o paradoxo do filho infante apresentar-se mais energético em comparação com o pai; o paradoxo do incremento das ECs para qualificar a doação energética; o paradoxo da realidade bioenergética comum ser discriminada por poucos; o paradoxo do domínio de
retroenergossomas agilizar o domínio do neoenergossoma.
Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticracia.
Legislogia: as leis da evolução consciencial; a lei do maior esforço parapsíquico.
Filiologia: a parapsicofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Sindromologia: o travão energossomático na síndrome da autovitimização.
Holotecologia: a parapsicoteca; a assistencioteca; a sinaleticoteca; a higienoteca; a problematicoteca; a energeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia;
a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Holossomatologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o significativo percurso bioenergético da consener ao ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: evolução energossomática tenepessista = o desenvolvimento contínuo da
vivência e utilização cosmoética das energias conscienciais por parte da conscin tenepessológica;
evolução energossomática ofiexista = o desenvolvimento contínuo da vivência e utilização cosmoética das energias conscienciais por parte da conscin ofiexológica; evolução energossomática
desperta = o desenvolvimento contínuo da vivência e utilização cosmoética das energias conscienciais por parte da conscin despertológica.
Culturologia: a Paracultura da Energossomatologia; a cultura da evolução autoconsciente.
Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional da
evolução consciencial teática, 36 manifestações energéticas ou parafenômenos básicos, em geral,
envolvendo diretamente a conscin lúcida parapsíquica, a partir das energias conscienciais:
01. Estado vibracional (EV): com exteriorização de ECs.
02. Assim: assimilação energética, absorção ou recepção das ECs.
03. Autodefesa energética: a consolidação da evolução energossomática até os 7 anos
de idade.
04. Desassim: desassimilação energética simpática.
05. Discriminação das ECs: múltiplas modalidades.
06. Discriminação dos chacras: primários e secundários.
07. Banho energético: múltiplas modalidades.
08. Refrigerada aeromagnética.
09. Chuveirada hidromagnética.
10. Acoplamento energético: e consequente desacoplamento.
11. Clarividência facial.
12. Balonamento.
13. Campo energético: instalação pessoal; recomposição holopensênica.
14. Sinalética bioenergética: pessoal.
15. Extrapolacionismo parapsíquico: energético.
16. Arco voltaico craniochacral: assistencialidade interconsciencial.
17. Desbloqueio de energias gravitantes: ou compensações energéticas.
18. Paradiagnóstico.
19. Euforin: euforia intrafísica.
20. Primener: primavera energética.
21. Cipriene: ciclo de primaveras energéticas.
22. Interleitura energosférica.
23. Dimener: dimensão energética; prospecção.
24. Iscagem interconsciencial lúcida.
25. Megaeuforização: assistencialidade interconsciencial.
26. Doação de ECs.
27. Psicometrização.
28. Tenepes: tarefa energética pessoal, diária.
29. Encapsulamento energético: múltiplas modalidades.
30. Projeção consciencial lúcida (PL): descoincidência holossomática; cordão de
prata.
31. Central Extrafísica de Energia (CEE): acesso pessoal.
32. Ofiex: oficina extrafísica, pessoal.
33. Pangrafia: assim pangráfica; sinalética pangráfica; EV pangráfico.
34. Autodesperticidade: desassedialidade permanente total.
35. Soltura do energossoma.
36. Irrompimento do psicossoma.
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Terapeuticologia. A omniterapia energética realizada pelo estado vibracional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evolução energossomática, 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. Agente antiprimener: Energossomatologia; Nosográfico.
05. Assepsia energética: Paraassepsiologia; Homeostático.
06. Assim: Energossomatologia; Neutro.
07. Ausência energética: Energossomatologia; Neutro.
08. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
09. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
10. Balonamento: Energossomatologia; Neutro.
11. Banho energético: Energossomatologia; Homeostático.
12. Campo energético: Energossomatologia; Neutro.
13. Central Extrafísica de Energia: Extrafisicologia; Homeostático.
14. Cipriene: Energossomatologia; Homeostático.
15. Dimener: Energossomatologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DA EVOLUÇÃO ENERGOSSOMÁTICA PESSOAL É CONQUISTA INDISPENSÁVEL PARA TODO PRINCÍPIO CONSCIENCIAL HOJE OU AMANHÃ, NESTA DIMENSÃO TERRESTRE OU NOUTRA INSTÂNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, com o próprio energossoma? Já pratica a tenepes?
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EVOLUÇÃO HOMINÍDEA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolução hominídea é o processo de desenvolvimento, gradual e contínuo das espécies primatas humanoides, desde os ancestrais primitivos, com base na teoria evolucionista, levando em conta primordialmente o acúmulo dos atributos genéticos através da relação,
interação e iteração das mesmas com o soma e a consequente ampliação da qualidade da manifestação na intrafisicalidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; arrojar; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. O voc bulo hominídeo
procede do idioma Latim Científico, Hominidae, e este de homo, “homem”. Apareceu no Século
XX.
Sinonimologia: 1. Desenvolvimento hominídeo. 2. Evolução da espécie humana.
3. Evolução da linhagem Homo. 4. Evolução primata. 5. Evolucionismo hominídeo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo hominídeo:
hominídea; Hominideologia; hominoide; hominóideo; pré-hominídeo.
Neologia. As duas expressões compostas minievolução hominídea e maxievolução hominídea são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Criacionismo; Criacionismo Científico; teoria criacionista. 2. Evolução teísta; evolucionismo teísta. 3. Extinção das espécies.
Estrangeirismologia: a definição da espécie Homo sapiens sapiens.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução hominal.
Coloquiologia. Eis 6 expressões populares referente à evolução hominídea: homem das
cavernas; homem de Neanderthal; homem de Java; o macaco nu; macaco bípede; quando descemos das árvores.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal científico; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os seriexopensenes;
a seriexopensenidade.
Fatologia: a evolução hominídea; os fósseis hominídeos; a Eva mitocondrial; as espécies
hominídeas do passado; a Pré-História; os artefatos produzidos pelos antepassados hominídeos;
a Paleoantropologia; a ascendência do Homo sapiens sapiens; o DNA; os gêneros Australopithecus e Homo; a seleção natural; a sobrevivência dos mais aptos; a alteração das características
somáticas; o aperfeiçoamento do bipedalismo; a expansão e o desenvolvimento do cérebro; a evolução da morfologia facial; a evolução do soma; a Cronologia da evolução das espécies hominídeas; a seriéxis hominídea; a extinção das espécies menos adaptadas; o desenvolvimento de linguagem articulada; o início da Tecnologia; a evolução do convívio em sociedade enquanto forma de
sobrevivência; a divisão do trabalho; o surgimento e evolução da cultura; a vida social complexa
e cooperativa; o início do desenvolvimento das sociedades modernas.
Parafatologia: a origem extrafísica da consciência; a Paragenética; a recuperação de
cons; as empatias originadas nos retroconvívios; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo parapsíquico; a proje-
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ção da consciência; as retrocognições pessoais; a eliminação dos intermediários na comunicação
interdimensional; a bagagem multiexistencial; a paraprocedência da conscin; as comunex; o universo das seriéxis grupais; a Cosmoética; os indícios de amparabilidades e assedialidades extrafísicas; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as transmigrações extrafísicas; a evolução consciencial; a escala evolutiva das consciências; a Serenologia; a condição da Consciex Livre (CL).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo evolucionário do processo da serialidade existencial;
o sinergismo seleção natural–evolução; o sinergismo consciência-evolução; o sinergismo dessoma-ressoma.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da evolução somática.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria evolucionista; a teoria da serialidade existencial; a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas de datação histórica; a técnica da exaustividade; a técnica do
estudo sistemático; as técnicas de produção de materiais líticos.
Voluntariologia: o voluntariado na construção do autoconhecimento e da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: a ampliação da manifestação da conscin na intrafisicalidade enquanto efeito
da evolução gradual e contínua do acúmulo de atributos genéticos no soma.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoinformações; o binômio neocognições-neossinapses; as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da espécie humana; o ciclo da sobrevivência; o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo evolutivo vida intrafísica–período intermissivo; o ciclo multixistencial
consciencial; o ciclo evolutivo biológico hominídeo.
Enumerologia: as mudanças do ambiente; a sobrevivência da espécie; a seleção natural;
a genética acumulada; a multiexistencialidade consciencial; a vida em cooperação; a evolução da
consciência.
Binomiologia: o binômio adaptação-sobrevivência; o binômio ressoma-dessoma; o binômio genética-paragenética; o binômio evolução-estagnação; o binômio evolução-extinção;
o binômio quadrúpede-bípede; o binômio continuidade-descontinuidade; o binômio evolução somática–evolução consciencial; o binômio cérebro-paracérebro.
Interaciologia: a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação cérebro-paracérebro; a interação da serialidade existencial–evolução somática.
Crescendologia: o crescendo evolutivo cronológico; o crescendo evolutivo do soma;
o crescendo evolutivo da manifestação da conscin; o crescendo evolutivo genética-paragenética;
o crescendo evolutivo holossomático; o crescendo infinito da evolução consciencial; o crescendo
evolutivo da Socin; o crescendo evolutivo da grupocarmalidade.
Trinomiologia: o trinômio vegetalização-animalização-hominização; o trinômio Australophitecus–Homo sapiens sapiens–Homo sapiens serenissimus.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / extinção; o antagonismo Australophitecus / Homo sapiens sapiens; o antagonismo soma / consciência.
Paradoxologia: o paradoxo da consciência superlúcida restringida pelo soma primitivo.
Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia evolutiva; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a parapsicocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: as leis da Física; a lei da selva; as leis da sobrevivência; as leis da parafisiologia; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Biologia; as leis da Genética; as leis da Paragenética.
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Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a meritofilia; a conviviofilia; a cognofilia;
a geneticofilia; a biofilia; a intrafisicofilia; a somatofilia; a materiofilia.
Mitologia: o mito da descendência humana dos macacos; o mito da perfeição do soma;
o mito da evolução única da matéria; o mito do criacionismo; o mito da superioridade racial;
o mito da matéria como única verdade.
Holotecologia: a arqueoteca; a biologoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a ecoteca;
a evolucioteca; a macrossomoteca; a reurbanoteca; a somatoteca; a zooteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conscienciologia; a Antropologia; a Projeciologia; a Sociobiologia; a Paleontologia; a Cosmoeticologia; a Somatologia; a Intrafisicologia; a Geneticologia; a Parageneticologia; a Conviviologia; a Primatologia; a Hominologia; a Psicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo habilis; o Homo erectus; o Homo neanderthalensis; o Homo sapiens; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minievolução hominídea = o processo de desenvolvimento do soma resultante da acumulação de atributos genéticos cuja manifestação evolutiva evidencia uso prevalente de instintos primitivos; maxievolução hominídea = o processo de desenvolvimento do soma
resultante da acumulação de atributos genéticos cuja manifestação evolutiva evidencia uso prevalente da lucidez e racionalidade.
Culturologia: a cultura científica; a cultura da evolução; a cultura conscienciológica;
a cultura sociológica; a cultura da pesquisa; a cultura da autopesquisa; a cultura multidimensional.
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Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, 12 áreas de estudo
com o objetivo de ampliar os conhecimentos da evolução hominídea e a relação com a Conscienciologia:
01. Antropologia.
02. Cerebrologia.
03. Conviviologia.
04. Evoluciologia.
05. Genética.
06. Neurociência.
07. Paleontologia.
08. Parageneticologia.
09. Psicologia.
10. Sociobiologia.
11. Sociologia.
12. Somatologia.
Conscienciologia. Sob o enfoque da Holomaturologia, eis, em ordem funcional, 5 mecanismos convergentes para a evolução hominídea ao longo do tempo, de acordo com as especialidades da Conscienciologia:
1. Interaciologia. A melhor interação entre a consciência e o soma (matéria hominídea)
proporciona manifestação consciencial de maior qualidade.
2. Atributologia. A facilidade de interação da consciência com o soma manifestada na
intrafisicalidade tem relação direta com a qualidade dos atributos somáticos presentes na ressoma.
3. Iteraciologia. A iteratividade das sucessivas interações entre a consciência e o soma
durante as seriéxis, pode proporcionar, de modo cumulativo e evolutivo, a reestruturação somática em benefício da ampliação da qualidade da manifestação intrafísica.
4. Maximologia. A proporção ascendente de quanto maior a qualidade do soma da espécie, lapidado ao longo dos milhares de anos, maior será a qualidade das manifestações das consciências na intrafisicalidade.
5. Evoluciologia. A interação e a iteratividade entre a consciência e o soma proporcionam evolução de mão dupla, a evolução da consciência e a evolução da matéria genética na mesma escala de tempo.
Hipótese. Cabe considerar a hipótese conscienciológica de as consciências evoluídas,
através de ressomas sucessivas neste planeta, terem melhorado geneticamente a espécie humana
por meio da herança de atributos evolutivos avançados. A evolução hominídea foi promovida
e conduzida por tais consciências evoluídas ao longo de milhões de anos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evolução hominídea, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
05. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
06. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
07. Intermissão: Intermissiologia; Neutro.
08. Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
09. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
Máquina consciencial: Intrafisicologia; Neutro.
Maximologia evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
Périplo evolutivo: Evoluciologia; Neutro.

O ENTENDIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA ESPÉCIE
HOMINÍDEA AMPLIA A COMPREENSÃO DO PROCESSO
DA EVOLUÇÃO DA NATUREZA HUMANA NO PLANETA TERRA NOS ÚLTIMOS 3,5 MILHÕES DE ANOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o esforço das consciências nos
últimos 3,5 milhões de anos para aperfeiçoar o soma hominídeo? Já pensou sobre a evolução da
consciência considerando a condição evolutiva nos últimos 100 mil anos?
M. A. T.
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EVOLUÇÃO TACON-TARES
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolução tacon-tares é o desenvolvimento lento, gradual e contínuo da
assistência interconsciencial do princípio consciencial ou da conscin pré-serenona vulgar, componente das multidões ingênuas, vítimas do populismo religioso ou político, a partir da tarefa da consolação (tacon), até chegar ao predomínio da tarefa do esclarecimento (tares), cosmoético e avançado, da conscin lúcida com inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. A palavra tarefa provém do
idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho imposto a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI.
O vocábulo consolação procede do idioma Latim, consolatio, “ação de consolar, de animar, de
dar coragem”. Surgiu no Século XIV. O termo claro deriva também do idioma Latim, clarus, “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. Evolução assistencial. 2. Crescendo tacon-tares.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo tares: antitares; megatares; minitares; tarística; tarístico.
Neologia. Os 6 vocábulos tacon, minitacon, megatacon, tares, minitares e megatares são
neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Ausência da assistência interconsciencial. 2. Egocentrismo do
adulto.
Estrangeirismologia: o breakthrough interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensenes pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a evolução tacon-tares; o autodesenvolvimento da interassistencialidade pessoal; os propósitos pessoais; a substituição da esnobação pela assistencialidade; o autodesempenho assistencial; a autossuperação das próprias criações anteriores; a ultrapassagem da avarícia;
o arrojo do acrescentamento evolutivo; a megacognição assistencial; a completude da autossabedoria prioritária.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático; a prática diária da tenepes.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Interaciologia: a interação estímulo-resposta.
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Crescendologia: o crescendo tacon-tares.
Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Assistenciologia; a Conviviologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Priorologia; a Holofilosofia; o Universalismo; a Cosmoeticologia; a Estilística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minitacon = a doação de 1.000 reais à pessoa necessitada no momento
crítico; megatares = a doação dos direitos patrimoniais da obra-prima libertária, escrita, para
a instituição de assistência social, por exemplo, IC.
Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela com 24 itens do confronto evolutivo entre a tarefa da consolação (tacon) e a tarefa do esclarecimento (tares):
Tabela – Evolução Tacon-Tares
Nos

Tacon (– 1%)

Tares (+ 99%)

01.

Afasta somente os mosquitos

 Elimina a sujeira e os mosquitos

02.

Assistencialismo: dar a esmola

 Assistencialidade: dar a educação

03.

Catequese do salvacionismo

 Informação das verpons

04.

Consolo: placebo, paliativo

 Esclarecimento: cura, remissão

05.

Credulidade (crença, fé)

 Autexperimentação, autocrítica

06.

Dar o peixe (dependência)

 Ensinar a pescar (independência)

07.

Demagogia religiosa

 Racionalidade científica

08.

Desviologia, Perdologia, apagogia

 Moréxis, maximoréxis

09.

Diz muito mais o sim (faz média)

 Diz muito mais o não (esclarece)

10.

Doação apenas do sapato de 1 pé

 Doação do par de sapatos

11.

Dogmática, Sofística, Erística

 Refutaciologia, Criteriologia

12.

Eufemismos, rótulos, maquilagens

 Transparências e realidades

13.

Gestação humana animal (prole)

 Gestação consciencial (gescon)

14.

Miniautabnegação cosmoética

 Maxiautabnegação cosmoética
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Nos

Tacon (– 1%)

Tares (+ 99%)

15.

Muletas psicológicas seculares

 Autenfrentamentos generalizados

16.

Personalismos, gurulatrias

 Conscienciometrologia, autodiscernimento

17.

Política populista insatisfatória

 Política evolucionista adequada

18.

Posicionamento fechado neofóbico

 Posicionamento neofílico aberto

19.

Primarismo repetitivo (miméxis)

 Evolução consciencial (recéxis)

20.

Sectarismo paroquial (interiorose)

 Universalismo cosmoético

21.

Simplicidade, mais simpatia

 Complexidade, menos simpatia

22.

Socorro efêmero, do momento

 Ajuda para sempre, permanente

23.

Sujeição ao subcérebro abdominal

 Emprego do cérebro encefálico

24.

Vivência no passado-presente

 Vivência no presente-futuro
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a evolução tacon-tares, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia.
2. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia.
3. Escolha evolutiva: Experimentologia.
4. Fruto experimental: Experimentologia.
5. Gescon: Proexologia.
6. Interassistencialidade: Assistenciologia.
7. Perfil assistencial: Interassistenciologia.

NA PARAPEDAGOGIOLOGIA DA ASSISTENCIALIDADE INTERCONSCIENCIAL, COMEÇANDO NA CONSCIÊNÇULA,
A TACON É O CURSO PRÉ-MATERNAL, E A TARES
É O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você ainda vive na condição interassistencial de consciênçula, sob
o domínio da tacon? Ou já exercita a tarefa do esclarecimento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 48, 62, 69, 289, 403, 423, 452, 559, 608, 618 e 698.
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 29, 30, 205, 235, 401, 463, 762, 1.070,
1.100 e 1.115.
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3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 705.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 126, 154, 410, 418, 423, 455, 517, 529, 572 e 581.
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EVOLUÇÃO TENEPESSISTA
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolução tenepessista é o desenvolvimento, qualificação ou aperfeiçoamento contínuo da vivência interassistencial lúcida na tarefa energética pessoal, realizada em sintonia com o amparador extrafísico de função e implementada a partir de reciclagens intraconscienciais e priorizações cosmoéticas do praticante, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma
Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. O termo tarefa deriva do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar;
arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI.
A palavra energético procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século
XX. O vocábulo pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século
XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partid rio”.
Sinonimologia: 01. Crescendo interassistencial lúcido da tenepes. 02. Incremento da
prática da tenepes. 03. Avanço tenepessista. 04. Desenvolvimento da tenepes. 05. Progresso tenepessista. 06. Amadurecimento da tenepes. 07. Aperfeiçoamento tenepessista. 08. Mudança de
patamar da tenepes. 09. Aumento da produtividade na tenepes. 10. Qualificação tenepessista.
Neologia. As 4 expressões compostas evolução tenepessista, evolução tenepessista rudimentar, evolução tenepessista moderada e evolução tenepessista avançada são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 01. Estagnação tenepessista. 02. Acídia tenepessista. 03. Retrocesso
na aplicação da prática da tenepes. 04. Deterioração da capacidade interassistencial tenepessista.
05. Descontinuidade da tenepes. 06. Desmotivação assistencial na tenepes. 07. Ausência de autopesquisa tenepessista. 08. Autodesorganização na tenepes. 09. Desconexão com o amparo de
função da tenepes. 10. Autodemissão tenepessista.
Estrangeirismologia: a qualificação do know-how tenepessista; o continuum da autopesquisa na tarefa energética pessoal; o upgrade interassistencial pela reciclagem; a expertise tenepessista aprimorada; o breakthrough interassistencial; o best effort tenepessista; a assistência full
time do tenepessista veterano; a selfperformance interassistencial; o curriculum vitae do tenepessista; os flashbacks do Curso Intermissivo (CI); o Proexarium; o update do tenepessista; a conexão à interassistential network; o Tenepessarium enquanto labcon evolutivo; a pré-instalação do
Ofiexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à evolução interassistencial na tenepes.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evolução:
aperfeiçoamento cosmoético. Evolução: libertação autoconsciente. Evolução significa autossuperação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução interassistencial; o holopensene pessoal tenepessológico; o holopensene pessoal da interassistencialidade tenepessista; o holopensene
pessoal da evolução autoconsciente; o holopensene do autesforço máximo; o holopensene pessoal
da proéxis; o holopensene pessoal da Energossomatologia; o holopensene pessoal de porta-assistidos; o holopensene pessoal da reciclagem intraconsciencial e existencial (recin e recéxis) possibilitando o aprofundamento nas transformações holopensênicas; os pensenes do dia a dia relaciona-
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dos à tenepes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a depuração progressiva da autopensenidade.
Fatologia: a compreensão do atual nível tenepessista; a inevitável autorganização do tenepessista; a lucidez nas tarefas do dia a dia; a holoconvivialidade sadia; o ato de dar e receber
afeto regularmente; o planejamento técnico da recin com enfoque na tenepes; a agenda centrada
na tenepes; a Conscienciometrologia; a autopriorização interassistencial; a defesa da interassistencialidade continuada; a diminuição dos autoconflitos; a passagem de consciência assistida para
consciência assistente; a autopesquisa indicando a descoberta de trafares e trafais do assistente; os
reposicionamentos do tenepessista; a sintonia com as auto e heterocríticas interassistenciais; a ultrapassagem dos mata-burros evolutivos; o devaneio na hora da tenepes sinalizando o foco na
egocarmalidade; a profilaxia dos acidentes de percurso; a impactoterapia prenunciando as reciclagens íntimas; a autoconsciencioterapia tenepessográfica; a evitação de excessos; a antidispersividade; a superação da pseudotenepes; a racionalidade da interassistencialidade cosmoética; a reciclagem existencial continuada; a tares alicerçada pela docência conscienciológica e pela tenepes;
a interassistência no ambiente de trabalho; a amortização evolutiva autoconsciente; a Higiene
Consciencial; a qualidade da intencionalidade favorecendo os aportes; os extras da tenepes; os extrapolacionismos pró-qualificação da tenepes; a qualificação da interassistencialidade a conscins,
consciexes e pré-humanos; a otimização da base física do tenepessista; o inventário da tenepes;
a autoconfiança maior nas atuações interassistenciais; a abordagem traforista; a força presencial
evidenciada; os acertos grupocármicos; a maxiproéxis grupal; o Fórum da Tenepes; os Encontros
Internacionais de Tenepessistas; o Congresso Internacional de Tenepessologia; os cursos de
campo interassistenciais; o curso de imersão Extensão em Conscienciologia e Projeciologia
2 (ECP2); as dinâmicas parapsíquicas; a Dinâmica Parapsíquica da Tenepes; os Grupos de Pesquisas da Tenepes (GPC-TENEPES); os estudos da Tenepessologia; a gescon sobre tenepes; as
Tertúlias Conscienciológicas; a tenepes avançada; a meta possível da obtenção da ofiex; a aceleração da conquista da autodesperticidade; a atitude pró-amparador extrafísico; os pedidos de tenepes como catalisadores da evolução tenepessista; as sincronicidades indicadoras de questões a serem trabalhadas; a relação da velocidade das reciclagens versus o tempo para chegar a tenepes
avançada; a vivência do tenepessismo 24 horas; a Consciencioterapia; a sustentação da produtividade interassistencial; o treino da liderança interassistencial pré-intermissiva; a disponibilidade
interassistencial; a escrita do diário da tenepes favorecendo a compreensão da Parafenomenologia; a autorganização do assistente facilitando a agenda do amparador extrafísico de função; a assistência universalista.
Parafatologia: a evolução tenepessista; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a implantação da rotina útil de mobilização
básica das energias conscienciais (MBE); o parafato de o amparo extrafísico de função valer-se
da pontualidade e assiduidade do tenepessista; o desenvolvimento do autoparapsiquismo através
da teática da tenepes; a mudança de patamar energético; a assepsia energética da psicosfera pessoal; a conscientização dos limites holossomáticos; o mitridatismo tenepessista; a tara parapsíquica;
a troca de amparador extrafísico da tenepes; a manutenção da energia disponível à interassistência; a iscagem assistencial lúcida; a compreensão da ectoplasmia pessoal; o domínio da assim
e desassim; o parapsiquismo interassistencial; a teática do auto e heterodesassédio; a lealdade ao
amparador extrafísico de função; a relevância do antibagulhismo energético; a autopsicosfera-medicamento; a solidez das paramizades de base interassistencial; o epicentrismo consciencial autolúcido; a maturidade energossomática; a refratariedade energética cosmoética; a blindagem energética dos ambientes; a promoção de auto e heterencapsulamento bioenergético; a instalação de
megaeuforização em si e em outrem; o acesso facilitado à Central Extrafísica de Energia (CEE);
o assédio extrafísico de função; o desassédio mentalsomático; as projeções conscienciais (PCs)
esclarecedoras; as precognições; as retrocognições; as sincronicidades multidimensionais esclarecedoras; o preparo do tenepessista no Curso Intermissivo (CI); o auxílio extrafísico providencial
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do evoluciólogo; a afinidade possibilitando a assistência extrafísica às consréus; o autorrevezamento multiexistencial; a telepatia e inspirações do amparo de função; a lucidez parafenomênica;
a parapercepção das dores das consciexes; os autesclarecimentos oportunos sobre a problemática
das consciexes assistidas; as parapatologias vitimizadoras; a assedialidade crônica sustentada pelos traumas e preconceitos; o parafato de as consciexes justiceiras cobrarem as dores alheias; as
parapercepções relativas à ideologia da consciência; os insights extrafísicos das demandas dos assistidos; o motivo da dificuldade do desassédio; a profilaxia dos autassédios produzindo os heterodesassédios; a soltura energossomática; a parapercepção impressiva; a clariaudiência; as despedidas durante a tenepes; o auxílio à primeira e segunda dessoma; a tenepes ajudando nas reurbanizações extrafísicas; o estágio evolutivo das consciências observável na prática tenepessológica;
a valorização do amparo extrafísico de função; o aumento da confiança na assistência dos amparadores extrafísicos; o paracérebro funcionando ao modo de conceptáculo das inspirações extrafísicas, antes, durante e após o horário da tenepes; o entrosamento com o amparo extrafísico de
função chancelando o autodesassédio; a assepsia e o reforço energético interassistencial diário na
tenepes; a sintonia entre o tenepessista veterano e o amparador extrafísico de função potencializando a assistência; as confirmações posteriores da assistência realizada na tenepes; o tenepessismo aliviador das pressões extrafísicas; o aprimoramento interassistencial através da prática tenepessística; a iscagem extrafísica; a atuação pessoal em parambulatórios.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reciclagem intraconsciencial–interassistencialidade;
o sinergismo vivência tenepessista–registro mnemônico–transcrição integral; o sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida (PL); o sinergismo estado vibracional–tenepes; o sinergismo Energossomatologia-Mentalsomatologia; o sinergismo autenticidade-exemplarismo entre conscins
e consciexes; o sinergismo tenepes–Centrais Extrafísicas.
Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da descrença (PD); o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente auxiliar ao mais doente; o princípio
de a evolução pessoal depender da interassistencialidade grupal; o princípio da megafraternidade; o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio do autorrevezamento multiexistencial;
o princípio da convivialidade interassistencial.
Codigologia: o inafastável código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC) alicerçando a convivialidade sadia.
Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes; a teoria da evolução interassistencial; a teoria do amparo funcional; a teoria da recuperação dos cons; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria da fartura das energias conscienciais.
Tecnologia: a paratécnica da tenepes; as técnicas autoconscienciométricas depurando
a autoverbação; a técnica de avaliação prática do tenepessograma; a técnica do inventário da tenepes; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; a técnica da assepsia energética; a proficiência na técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica do encapsulamento energético; a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica da megaeuforização; as técnicas
das dinâmicas parapsíquicas; a técnica de imersão no holopensene tenepessológico por meio das
pesquisas.
Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado da tenepes; a equipe de tenepessistas do ECP2; os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado na Associação Internacional de Tenepessologia (IC TENEPES); o paravoluntariado da reurbex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia;
o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; a autexposição do labcon tenepessístico; o laboratório conscienciológico
da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Ofiexologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito halo da tenepes; os efeitos evolutivos conscienciométricos e consciencioterapêuticos; os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos; os efeitos da assistência
através dos pedidos de tenepes; os efeitos dos alertas conscienciais por parte dos amparadores;
os efeitos renovadores dos holopensenes; os efeitos libertadores da interassistencialidade; o efeito assistencial da tares anônima; o efeito assistencial da captação de ideias originais.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins; as neossinapses geradas pela
prática da tenepes; as neossinapses advindas da autopesquisa; as paraneossinapses intermissivistas recuperadas na tenepes; as neossinapses da interassistencialidade avançada; as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do assistido; as neossinapses da autoconscientização multidimensional (AM).
Ciclologia: o ciclo assistencial assim–exteriorização energética–desassim; o ciclo contínuo, diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o ciclo evolutivo grupal; o ciclo multiexistencial
pessoal (CMP); o ciclo vida intermissiva–vida intrafísica; o ciclo das investigações parapsíquicas independentes; o ciclo evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida; o ciclo de extrapolações paradidáticas; o ciclo dos acidentes de percurso evitáveis; o ciclo energético absorver-exteriorizar.
Enumerologia: o experimento tenepessístico; o registro tenepessístico; a análise das
anotações tenepessísticas; a autopesquisa tenepessística; a evolutividade tenepessística; o profissionalismo tenepessístico; o veteranismo tenepessístico. O tenepessista e o autodesassédio; o tenepessista e a dinâmica interassistencial; o tenepessista e as reciclagens intra e extraconscienciais; o tenepessista e o epicentrismo consciencial; o tenepessista e os esforços pró-desperticidade;
o tenepessista e a especialização pró-autofiex; o tenepessista e a condição de minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Binomiologia: o binômio autopesquisa dos trafores–superação dos trafares; o binômio
registro tenepessista–compreensão da interassistência; o binômio evocações diuturnas–rapport
assistencial; o binômio tenepessismo–autoliderança interassistencial; o binômio intelectualidade-neuroectoplasmia; o binômio pedido de tenepes–qualificação tenepessista; o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio saúde holossomática–suportabilidade interassistencial; o binômio potência tenepessista–autodiscernimento cosmoético; o binômio altassistência-heterassistência.
Interaciologia: a interação assistido-assistente; a interação das tarefas interassistenciais; a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação Evoluciólogo-tenepessista;
a interação consciencial ortopensenidade–tara parapsíquica; a interação tenepessista–Central
Extrafísica de Energia; a interação Antissomática-Antienergossomática; a interação soltura
energossomática–doação energética; a interação acalmia mental–lucidez extrafísica.
Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–
–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacra-coronochacra; o crescendo conscin tenepessável–conscin tenepessista autopesquisadora–conscin tenepessista 24 horas–conscin ofiexista; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo registros tenepessológicos–atualização das práticas interassistenciais; o crescendo evolutivo rigidez-flexibilidade energossomática; o crescendo evolutivo vampirismo bioenergético–doação bioenergética universal; o crescendo evolutivo cascagrossismo energético–acervo de sinaléticas energéticas identificadas e aplicadas; o crescendo
evolutivo iscagem inconsciente–iscagem lúcida interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio tenepes-gescon-verpon (TGV evolutivo); o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio transe parapsíquico–cérebro–paracérebro; o trinômio estado
da descoincidência holossomática–insights extrafísicos–trabalho compartilhado com a equipex;
o trinômio Energética-Bioenergética-Parenergética; o trinômio domínio energético–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial.
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Polinomiologia: o polinômio amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista-assistido; o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio; o polinômio tenepes–anotações–reflexões–produção intelectual; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio tenepessístico anotações–autorganização mentalsomática–autexposição–debate grupal–sinopse do artigo–revisão; o polinômio
holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autopotencializador dieta balanceada–exercícios moderados–sono reparador–respiração correta–EV profilático–ortopensenização.
Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo assistência tarística / assistencialismo; o antagonismo suposição / autodescoberta; o antagonismo uso máximo da usina consciencial / uso displicente da usina consciencial; o antagonismo uso interassistencial da autopotência / uso interassediador da autopotência.
Paradoxologia: o paradoxo potência energética–sutileza assistencial; o paradoxo de
o tenepessista ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo de a realidade bioenergética comum ser
discriminada por poucos; o paradoxo egocentrismo cosmoético–altruísmo inerente à tenepes;
o paradoxo anonimato assistencial na tenepes–exposição das grafotares tenepessológicas; o paradoxo discrição-abrangência do trabalho do tenepessista e do ofiexista.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a verbaciocracia; a proexocracia; a meritocracia.
Legislogia: as leis da evolução consciencial; a lei da sincronicidade; a lei do maior esforço evolutivo pessoal; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica;
a lei da afinidade interconsciencial; a lei da maxiproéxis.
Filiologia: a neofilia; a tenepessofilia; a reciclofilia; a comunicofilia; a conviviofilia;
a paraconviviofilia; a parassociofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tenepes propiciando a profilaxia das fobias.
Sindromologia: a evitação da síndrome da vitimização; o esforço para superação da síndrome da dispersão consciencial; o domínio da síndrome do ansiosismo; a profilaxia quanto
à síndrome da autossantificação.
Maniologia: a religiomania; a riscomania; a mania de subestimar o assédio; a mania de
pensar mal dos outros; a mania de ouvir sem escutar; a mania de não saber dizer não; a mania de
não se colocar no lugar do outro.
Mitologia: a desconstrução dos mitos religiosos; a eliminação do mito da solução pelo
jeitinho; o mito do escondimento dos trafares.
Holotecologia: a tenepessoteca; a convivioteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca;
a parapercepcioteca; a volicioteca; a recexoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Autopesquisologia; a Autocosmoeticologia;
a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Paradireitologia; a Paraterapeuticologia; a Parapedagogia; a Reurbanizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin ectoplasta; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin autocrítica; a conscin heterocrítica; a conscin cosmoética; a pessoa autêntica; a conscin-cobaia; a consciência mentalsomática; a conscin paraplantonista da tares;
a conscin-medicamento.
Masculinologia: o energicista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico de função; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro
evolutivo; o completista; 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;

Enciclopédia da Conscienciologia

10447

o inversor existencial; o tenepessista; o tenepessista cobaia; o ofiexista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a energicista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a amparadora extrafísica de função; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira
evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a tenepessista; a tenepessista cobaia; a ofiexista; a parapercepciologista;
a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; o verbetógrafo; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: evolução tenepessista rudimentar = a condição da diminuição progressiva dos devaneios aliada ao acoplamento intermediário ao amparador e superficial ao assistido;
evolução tenepessista moderada = a condição de expansão progressiva da sinalética e lucidez expandidas aliadas ao acoplamento profundo ao amparador e assistidos; evolução tenepessista avançada = a condição de ampliação da projetabilidade, ectoplasmia e parapercepções aliadas ao acesso à holomemória do assistido e captação de orientações do amparador.
Culturologia: a cultura da Tenepessologia; a cultura da convivialidade cosmoética;
a cultura da retilinearidade pensênica; a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura da Recexologia; a cultura da Autocriticologia; a cultura da autorresponsabilidade evolutiva; a cultura da
autopesquisa; a cultura do abertismo consciencial; a cultura da Projeciologia; a cultura da interassistencialidade lúcida; a Paracultura da Energossomatologia; a Paracultura da Ofiexologia;
a cultura da evolução autoconsciente; a cultura da desperticidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, listados
em ordem alfabética, 30 atributos propulsores da evolução tenepessística:
01. Abertismo.
02. Acolhimento.
03. Assistencialidade.
04. Autabnegação.
05. Autoconsciencialidade.
06. Autocrítica.
07. Autodecisão.
08. Autodesassedialidade.
09. Autoincorrupção.
10. Autoparaperceptibilidade.
11. Autopesquisologia.
12. Autorganização.
13. Autossustentabilidade.
14. Autotares.
15. Cosmoética.
16. Cosmovisão.
17. Domínio bioenergético.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Inteligência evolutiva (IE).
Grafoassistência.
Gratidão.
Invexibilidade.
Mentalsomaticidade.
Neofilia.
Priorizações.
Projetabilidade lúcida.
Recinofilia.
Retilinearidade autopensênica.
Saúde holossomática.
Sinalética.
Volição.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evolução tenepessista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Extra da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
04. GPC-tenepes: Tenepessologia; Neutro.
05. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
06. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
07. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
08. Recinofilia tenepessológica: Recinologia; Homeostático.
09. Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
10. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Sinergismo estado vibracional–tenepes: Autodespertologia; Homeostático.
12. Sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida: Projeciologia; Homeostático.
13. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.
14. Tenepessismo 24 horas: Tenepessologia; Homeostático.
15. Vintênio tenepessístico: Tenepessologia; Homeostático.

A EVOLUÇÃO TENEPESSISTA É ALICERÇADA NAS RECICLAGENS PESSOAIS CONTINUADAS DO PRATICANTE LÚCIDO E EXEMPLIFICADAS NA ORTOPENSENIDADE COSMOÉTICA E NA INTERASSISTENCIALIDADE CRESCENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera importante a qualificação da tenepes
no dia a dia? Quais procedimentos tem adotado para acelerar a evolução tenepessista?
Bibliografia Específica:
1. Krob, Valquiria; Experimento na Tenepes: Para-ambulatório e Sincronicidade Intrafísica-Extrafísica;
Relato; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 19; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Janeiro-Março, 2015; páginas 86 a 89.
2. Leite, Hernande; O Papel da Tenepes na Conquista da Desperticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; 9 enus.; 3 refs.; Vol. 11; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Abril-Junho, 2007; Foz do Iguaçu, PR; páginas 112 a 121.
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3. Idem; Interrelação Tenepes e Paracirurgia na Dinâmica Interassistencial Holossomática; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC);Janeiro-Março, 2009; páginas 27 a 32.
4. Idem; Procedimentos Práticos para Alcançar a Desperticidade; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 8; N. 2; 11 enus.; 4 refs; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); AbrilJunho, 2004; Foz do Iguaçu, PR; páginas 47 a 53.
5. Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Orgs.; Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida; revisores
Erotildes Louly; Eucárdio de Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 35 citações; 53 E-mails; 10 entrevistas; 290
enus.; 3 fotos; 26 gráfs.; 2 microbiografias; 68 perguntas; 68 respostas; 14 tabs.; 21 websites; glos. 210 termos; 18 notas;
2 filmes; 150 refs.; alf.; 23 x 16 x 3,5cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 607
a 627 e 642.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2 a Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 242, 243, 245,
1.113, 1.117 e 1.118.
7. 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 327, 1.161
a 1.166, 1.613 a 1.618.
8. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 1 a 138.
9. 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.; 2 fotos; 200 fórmulas; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.12.685
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; páginas 183,184, 329 e 330.
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EVOLUÇÃO TRANSPARENTE
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolução transparente é a condição de explicitação crescente da consciência conforme vai progredindo nas autexperiências com os fluxos e refluxos das realidades do
Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo evolução provém do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século XVIII. A palavra transparente procede provavelmente do mesmo idioma Francês, transparent, “transparente”, através do idioma Latim Medieval, transparens, constituída pela preposição do idioma Latim, trans, “através
de”, e parens, esta derivada de parere, “aparecer”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Transparência evolutiva. 2. Consciência explícita. 3. Pessoa autêntica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo transparência: antitransparência; antitransparente; transparecer; transparentado; transparentar; transparente.
Neologia. As 3 expressões compostas evolução transparente, evolução transparente intrafísica e evolução transparente multidimensional são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Antitransparência regressiva. 2. Personalidade simuladora.
3. Consciência opaca.
Estrangeirismologia: a glasnost existencial; a conscin top model; a remarkable person;
o strong profile cosmoético; o honors student; o detentor da pole position evolutiva; a pessoa nec
plus ultra; a untroubled mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade;
a retilinearidade autopensênica; a conformidade entre a autopensenização e a autexpressão; a harmonia entre a holopensenidade e a grafopensenidade pessoal; a grafopensenidade da Verbaciologia; o holopensene do abertismo consciencial; a turvação holopensênica na patopensenização;
o desanuviamento holopensênico através da fixação da ortopensenização.
Fatologia: a evolução transparente; a superexplicitação pessoal; a conscin-cobaia autoconsciente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a transparência diáfana da consciex evoluída; a transparência extrafísica compulsória; o nível evolutivo evidenciado no grau de limpidez e luminescência da parapsicosfera pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assertividade-transparência.
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Principiologia: o princípio da transparência; o princípio da onipresença dos testemunhos extrafísicos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as Neotecnologias de comunicação global e vigilância eletrônica restringindo a privacidade e implantando a Era da Transparência na Terra.
Voluntariologia: a comunicação explicitativa e exemplificativa do voluntariado da
tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos.
Efeitologia: os efeitos autolibertadores da transparência pessoal; os efeitos da Internet
no aumento da transparência social; os efeitos incisivos da transparência internacional por meio
do fenômeno wikileaks na Socin Patológica.
Enumerologia: a transparência pessoal; a transparência intencional; a transparência
cognitiva; a transparência cosmoética; a transparência interassistencial; a transparência política;
a transparência parapsíquica. A transparência social e as informações livres; a transparência
econômica e as contas abertas; a transparência política e as participações diretas; a transparência
afetiva e as interlocuções francas; a transparência cognitiva e os saberes disponibilizados;
a transparência decisória e os critérios explicitados; a transparência consciencial e as intenções
claras.
Binomiologia: o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio
apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio discrição intrafísica–
–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra.
Interaciologia: a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituosidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo nitidez pensênica–lucidez consciencial–transparência
energosférica.
Trinomiologia: o trinômio visibilidade-confiabilidade-transparência; o trinômio objetividade-explicitação-transparência; o trinômio reputação-credibilidade-transparência; o trinômio
coerência-sinceridade-transparência; o trinômio incorrupção-autenticidade-transparência.
Polinomiologia: o polinômio desopressão-descontração-autenticidade-transparência;
o polinômio comunicativo clareza-exatidão-compreensibilidade-transparência.
Antagonismologia: o antagonismo transparência existencial / clandestinidade; o antagonismo transparência científica / obscuridade religiosa.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do movimento ininterrupto; a lei do transformismo;
a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior esforço evolutivo
na manutenção da autocoerência; a lei da transparência pública no combate à corrupção.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
Mitologia: o mito do segredo absoluto.
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Holotecologia: a verbacioteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autexperimentologia; a Cosmovisiologia;
a Holomaturologia; a Megafocologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Descrenciologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verbatiologista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens heuristicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo
sapiens invulgaris; o Homo sapiens singularis.
V. Argumentologia
Exemplologia: evolução transparente intrafísica = a condição de explicitação crescente
da conscin na vigília física ordinária; evolução transparente multidimensional = a condição de explicitação crescente da conscin perante as consciexes testemunhas onipresentes.
Culturologia: a cultura da autotransparência (glasnost) da Era Consciencial.
Traforologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 conjuntos ou trinômios de trafores com aproximações simples dos conteúdos, capazes de explicitar, de modo aprofundado e indiscutível, a condição da evolução transparente da conscin:
1. Autêntica, explícita e límpida.
2. Exposta, leal e responsável.
3. Franca, fidedigna e confiável.
4. Objetiva, coerente e acessível.
5. Positiva, honesta e correta.
6. Sincera, espontânea e descontraída.
7. Transparente, lúcida e clara.
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Sinceridade. Nas comunexes de alta evolução, existem tão somente os intelectuais cosmoéticos, sinceros, explícitos, transparentes, sem simulações ou acobertamentos.
Pensenização. Ali não há mais espaço para os artistas, atores e atrizes fingidores ou camufladores de qualquer natureza. A pensenização da consciex é a realidade do ego.
Realidade. A harmonia e o equilíbrio consciencial trazem a honestidade natural da exposição da realidade sem acobertamentos.
Domínio. Quanto mais depressa a consciência dominar a própria sinceridade, mais rápida a autevolução consciencial.
Vida. Quando a consciência não tem nada para esconder, é melhor em relação à vida, seja para si própria ou para as demais consciências.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evolução transparente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
02. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
03. Descrição do problema: Problematicologia; Neutro.
04. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
05. Directrix: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Exposição pública: Conviviologia; Neutro.
07. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
08. Intentio recta: Intencionologia; Homeostático.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
10. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Megaenfoque: Megaenfocologia; Neutro.
13. Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
15. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

A CONQUISTA TEÁTICA, VIVENCIADA, DA AUTOTRANSPARÊNCIA DA CONSCIÊNCIA É APANÁGIO MAIOR NA ESTRUTURAÇÃO DA MEGAEVOLUÇÃO A PARTIR DO PATAMAR DO PRÉ-SERENÃO AO ACUME DA SERENOLOGIA.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a própria evolução transparente? Você vive a existência física e extrafisicamente explícita?
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EVOLUCIENTE
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. O evoluciente é a conscin, homem ou mulher, ciente da autevolução e capaz de acionar o tratamento, alívio ou remissão das próprias patologias e parapatologias através
da Autoconsciencioterapia, utilizando ou não a Heteroconsciencioterapia Clínica com a finalidade
de avançar na Escala Evolutiva das Consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; arrojar; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Agente catalisador da autocura. 02. Autoconsciencioterapeuta.
03. Autodidata da intraconsciencialidade. 04. Autocurador. 05. Autorremissor consciencial.
06. Autoparapatologista. 07. Gerador de crises evolutivas. 08. Autorrecinólogo. 09. Autodinamizador holossomático. 10. Autoparaprofilático.
Neologia. As duas expressões compostas evoluciente jejuno e evoluciente veterano são
neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Paciente. 2. Cliente. 3. Autopesquisador. 4. Teoricão. 5. Praticante da autajuda da moda.
Estrangeirismologia: a glasnost intraconsciencial; o striptease consciencial; o locus of
control interno; o modus ratiocinandi equilibrado; o strong profile; o approach consciencioterápico; o upgrade técnico evolutivo; o autodesarrollo evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocuroterapia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Evoluciente: autodecisor lúcido. Consciencioterapeuta: primeiro evoluciente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez; o holopensene da Parassemiologia;
o holopensene pessoal da Recinologia; o holopensene da voliciolina; o holopensene pessoal da
Experimentologia; o holopensene da Terapeuticologia; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da Reeducaciologia; o holopensene pessoal da Higiene Consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da Autocuroterapia; o holopensene pessoal harmônico; o holopensene pessoal da saúde
consciencial.
Fatologia: os atendimentos consciencioterápicos na Organização Internacional de
Consciencioterapia (OIC); o set consciencioterápico; a desdramatização da condição de evoluciente na OIC; o enxergar a realidade conforme ela é, sem mascarar;as reações psicossomáticas, as
defesas do ego, os escondimentos, as insinceridades e mentiras, o fechadismo, as fugas imaginativas e autocorrupções atuando ao modo de limitadores dos autodiagnósticos; os autenganos
através de autopesquisas teóricas, sem autenfrentamentos dos pseudoevolucientes; os autenganos
das autossuficiências; os limites da interassistência a depender do perfil do assistido; a afinização
interconsciencial pela patologia gerando acumpliciamentos anticosmoéticos; o querer permanecer
na mediocridade; a imagem idealizada do ego enquanto dificultadora dos autenfrenta-mentos; as
desorganizações de qualquer natureza dificultando o aprofundar na intraconscienciali-dade; a falta
de teaticidade frente à patologia identificada; a persistência no erro; o acriticismo; o locus de
controle externo enquanto amenizador do ego; as justificativas descabíveis na persitência do erro;
o acobertamento e minimização das patologias e parapatologias; a ansiedade limitando o acesso
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à intraconsciencialidade; a minimização dos trafares pelos pseudotrafores; a patopensenidade
como forma de fugir da própria realidade intraconsciencial; a importância do autorrealismo; a superficialidade e teorização no estudo da intraconsciencialidade; as tarefas realizadas entre atendimentos consciencioterápicos; os registros diários servindo de fonte de investigação e diagnóstico;
o desenvolvimento do dicionário afetivo pessoal; o abertismo consciencial; o local de controle
interno sendo pré-requisito básico para a condição de evoluciente; os feedbacks enquanto fonte de
autoinvestigação; o fato de não dourar a pílula; o descortínio da realidade intraconsciencial;
o querer abrir mão de posturas patológicas; a opção pelo autodesassédio permanente; o antecipador de crises evolutivas; as experiências diárias ao modo de balizador evolutivo; o assumir a responsabilidade pelo processo da autocura não transferindo para o outro;a ponderação, a análise,
a síntese, o fragmentar, o dissecar, o discernimento e a autocrítica na ampliação do autodiagnóstico dos trafares; a autoprescrição cosmoética; o ato de enxergar a realidade com a lente correta;
a autolibertação dos pactos; o querer mudar e evoluir; o abrir mão da zona de conforto; o consciencioterapeuta enquanto eterno evoluciente ao aprofundar continuamente nas patologias e parapatologias; a libertação das relações simbióticas; a opção pelas companhias mais saudáveis;
o despojamento na identificação e enfrentamento das mazelas conscienciais;a Cosmoética
Destrutiva; a autossinceridade; a ampliação da autopercepção com ganho de energia a partir dos
autenfrentamentos diários; a identificação da real consciencialidade a partir da diminuição do
egão; os cortes necessários nos hábitos e rotinas; o enfrentamento do mal-estar temporário; o outro funcionando enquanto espelho evolutivo; o aprofundamento da intencionalidade nos atos,
fatos e parafatos; a manutenção da saúde holossomática pelos autenfrentamentos necessários;
a vivência diuturna da Autocoerenciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático enquanto propulsor
da autocura; a extrapolação das reurbanizações extrafísicas a partir das reciclagens intraconscienciais na superação dos autotrafares; o estudo dos sinais e sintomas holossomáticos; a leitura
precisa da cardiochacralidade para o enfrentamento e superação dos bloqueios corticais; os
insigths entre atendimentos consciencioterápicos; o estudo sistematizado da sinalética energética
e parapsíquica pessoal; as retrocognições enquanto fonte diagnóstica; os cortes nas conexões com
o heterassédio a partir dos investimentos pró-evolutivos; o parapsicodrama utilizado para a flexibilização holossomática e identificação de parapatologias; os atendimentos consciencioterápicos
extrafísicos; a projeção lúcida; o encaminhamento de consciexes assediadoras a partir do posicionamento sincero pela autocura; as práticas diárias da tenepes enquanto ferramenta assistencial
e complementar dos atendimentos consciencioterápicos; as consciexes amparadoras acompanhando o evoluciente entre os atendimentos consciencioterápicos; as desassimilações energéticas;
o uso do parapsiquismo enquanto fonte de investigação e análise das patologias e parapatologias;
as desintoxicações holossomáticas; a higidez holossomática; os desencapsulamentos pela ortopensenidade e comunicação aberta e franca, sem escondimentos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a sinergia entre o evoluciente e as equipes técnicas e paratécnicas do
trabalho interassistencial; o sinergismo evoluciente–amparador técnico de função; o sinergismo
autopesquisador–autocatalisador evolutivo; o sinergismo autocrítica-autorrealismo-automaturidade; o sinergismo desdramatização–enfrentamento do mal-estar; o sinergismo planejamento-ação; o sinergismo autorreflexão–autodiagnóstico aprofundado; o sinergismo ser-estar.
Principiologia: os prin ípios d inter ssisten i lid de; o prin ípio do “se não prest
não di nt f zer m quil gem”; o princípio da descrença; o princípio do autoposicionamento;
o princípio cosmoético do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio de nada
substituir o esforço pessoal; o princípio da racionalidade; o princípio da autoincorruptibilidade
na identificação e enfrentamento dos trafares.
Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) nos autenfrentamentos contínuos; o código das prioridades pessoais (CPP); o código grupal de Cosmoética (CGC);
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o aperfeiçoamento do código pessoal de Cosmoética a partir das reciclagens intraconscienciais;
o código de valores pessoais.
Teoriologia: as teorias do paradigma consciencial; a teoria da evolutividade pessoal;
a teoria do Paradireito; o 1% da teoria indispensável aos 99% da vivência; a falseabilidade da
teoria a partir da testagem dos autodiagnósticos identificados; a teoria do locus of control interno; as teorias da personalidade humana.
Tecnologia: as técnicas e paratécnicas autoconsciencioterápicas; a técnica do registro
diário; a técnica da Autoprojecioterapia; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do
aproveitamento máximo do tempo evolutivo; as técnicas bioenergéticas; a técnica da dupla
evolutiva enquanto fonte de autoconhecimento; a técnica da tenepes enquanto auxiliar do autodiagnóstico; a desdramatização enquanto técnica para queimar etapas na evolutividade.
Voluntariologia: o voluntariado ativo na CCCI enquanto ferramenta para ampliação
da realidade intraconsciencial e extraconsciencial, oportunizando as autoinvestigações.
Laboratoriologia: os laboratórios da Conscienciologia; os laboratórios de atendimentos consciencioterápicos na OIC; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da
Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio
Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da Autocuroterapia no convívio diário; os efeitos dos atendimentos consciencioterápicos na OIC; os efeitos do estudo sistematizado no aprofundamento intraconsciencial; os efeitos rejuvenescedores das autossuperações; o efeito halo das reciclagens na
família nuclear e no grupo evolutivo; os efeitos do sorriso desassediador em momentos de crises
de crescimento; os efeitos positivos da comunicação transparente, sem omissões deficitárias.
Neossinapsologia: as neossinapses surgidas a partir do campo homeostático instalado
no set consciencioterápico; as neossinapses a partir das autoimpactoterapias diárias; as neossinapses desencadeadas pelos desbloqueios holossomáticos; as neossinapses advindas pela aplicabilidade do dicionário afetivo.
Ciclologia: o ciclo contínuo da Autoconsciencioterapia (autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação).
Binomiologia: o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio análise reflexiva–síntese reflexiva; o binômio autenfrentamento–ganho de energias; o binômio investimento-recebimento; o binômio desassombro-descoberta; o binômio diagnóstico-prognóstico; o binômio
qualificação da intenção–expansão da autocrítica.
Interaciologia: a interação evoluciente-consciencioterapeuta-paraconsciencioterapeutas; a interação evoluciente–agendador consciencioterápico; a interação 1% de inspiração–99%
de transpiração; a interação autocosmoética-autocoerência; a interação Conscienciometrologia–
–Consciencioterapia; a interação Percepciologia-Parapercepciologia; a interação egocarma-grupocarma-policarma; a interação com o evoluciólogo.
Crescendologia: o crescendo autenfrentamento contínuo–homeostase holossomática–
–saúde consciencial.
Trinomiologia: o trinômio evoluciente-agendamento-consciencioterapeuta; o trinômio
diagnóstico-terapêutica-remissão.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo superficialidade / profundidade; o antagonismo erro
/ acerto; o antagonismo autodiagnóstico / dificuldade na heterocrítica; o antagonismo lucidez
/ bloqueio cortical; o antagonismo querer avançar evolutivamente / não abrir mão da patologia;
o antagonismo fechadismo / abertismo; o antagonismo das consciexes interatuantes no evoluciente não gostando de perder a isca.
Paradoxologia: o paradoxo da evolução individual somente existir em grupo; o paradoxo pacificação íntima–crise de crescimento.
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Politicologia: a conscienciocracia; a desassediocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a experimentocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei do maior esforço; a lei do retorno evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a autenfrentofilia; a recinofilia; a reciclofilia; a autocriticofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a eliminação das fobias no ato de enfrentar-se.
Mitologia: os mitos da heterocura sem autesforços pró-evolutivos.
Holotecologia: a parapsicoteca; a consciencioterapeuticoteca; a terapeuticoteca; a experimentoteca; a biografoteca; a psicossomatoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Autopriorologia; a Conscienciometrologia;
a Parassemiologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia; a Projecioterapia; a Homeostática;
a Paraterapêutica; a Autorremissiologia; a Autevoluciologia; a Paraprofilaxia; a Proexologia;
a Amparologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-cobaia; a conscin lúcida; a conscin neofílica; a personalidade
forte; a conscin autodidata; a conscin cosmoética; a conscin atacadista consciencial; a conscin
cosmovisiológica; a conscin detalhista; a personalidade técnica; a consciex amparadora de função; o ser desperto; a semiconsciex; o teleguiado autocrítico.
Masculinologia: o evoluciente; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o proexista; o proexólogo; o voluntário;
o projetor consciente; o escritor; o docente; o tenepessista; o conscienciológo; o epicon lúcido;
o ofiexista; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a evoluciente; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a proexista; a proexóloga; a voluntária;
a projetora consciente; a escritora; a docente; a tenepessista; a consciencióloga; a epicon lúcida;
a ofiexista; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autoconscientiometricus; o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens
agens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens lucidus;
o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens analyticus;
o Homo sapiens autodesassediator.
V. Argumentologia
Exemplologia: evoluciente jejuno = o novato, principiante nos estudos da intraconsciencialidade, com indícios de mudança, porém ainda sem técnica; evoluciente veterano = o tenepessista, voluntário ativo na Conscienciologia, usufruindo das práticas interassistenciais cosmoéticas
na realização dos autenfrentamentos, superação de trafares e aquisição de trafores.
Culturologia: o Multiculturalismo dos diferentes evolucientes atendidos na OIC; a cultura do autoconhecimento; a cultura da repressão familiar atuando enquanto influenciador de
patologias e reforçador de parapatologias; a cultura do detalhismo na identificação e enfrentamento das doenças conscienciais; a cultura da autodesassedialidade permanente; a cultura das
autopriorizações evolutivas; a substituição da cultura patológica da autovitimização pela cultura
dos autenfrentamentos contínuos.
Escola-hospital. Se cada consciência habitante nesta dimensão usufruir da condição de
evoluciente de modo técnico e sistematizado, pode-se pensar na viragem de planeta-hospital para
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planeta-escola. A responsabilidade evolutiva é de cada consciência e não há como postergar ou
terceirizar os autenfrentamentos.
Consciencioterapia. A Consciencioterapia é praticada institucionalmente há 17 anos e já
atendeu o total de 1.788 evolucientes, na modalidade de atendimento clínico individual, considerando o período do Núcleo de Assistência Integral à Consciência (NAIC, agosto de 1995
a maio de 2003) e a atual estrutura da OIC (maio de 2003 a setembro de 2012).
Taxologia. Eis a seguir, em ordem alfabética, 18 orientações a serem experimentadas pelos evolucientes na otimização do processo autoconsciencioterápico:
01. Abertismo: a experimentação do abertismo consciencial ao falar das mazelas
conscienciais, sem autovitimização e / ou autofragilização.
02. Acalmia: a aplicação de técnicas para diminuir o ansiosismo e estabelecer a acalmia ao lidar com os dificultadores intraconscienciais.
03. Cientificidade: a cientificidade na compreensão das dificuldades sem emocionalismos.
04. Confiança: a interconfiança na equipin e equipex.
05. Cosmovisão: o exercício da cosmovisão no entendimento dos problemas e dilemas conscienciais.
06. Criticidade: a criticidade permanente com diálogo aberto e franco perante as discordâncias.
07. Detalhismo: a aplicação do detalhismo no estudo da personalidade.
08. Discernimento: o autodiscernimento antes, durante e após os atendimentos consciencioterápicos.
09. Disciplina: a aplicação de prescrições consciencioterápicas e / ou autoconsciencioterápicas com disciplina.
10. EV: a periodicidade do EV enquanto técnica higienizante da psicosfera.
11. Incorruptibilidade: o autenfrentamento diário das patologias e parapatologias
identificadas sem autocorrupções.
12. Organização: a organização e persistência nos registros diários.
13. Pensenidade: a ortopensenidade frente à patologia identificada.
14. Priorização: a priorização no estudo da intraconsciencialidade a partir dos fatos
e parafatos vivenciados.
15. Responsabilidade: a autorresponsabilidade pelo processo da mudança intraconsciencial.
16. Sigilo: o sigilo dos assuntos tratados no set consciencioterápico como profilaxia de
assédios interconscienciais.
17. Sinceridade: a auto e heterosinceridade, sem escondimentos dos fatos.
18. Voliciolina: a vontade férrea aplicada nas autorrecins.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com o evoluciente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acalmia mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Aditivo da voliciolina: Voliciologia; Homeostático.
04. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
07. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
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Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Autorremissibilidade consciencioterápica: Consciencioterapia; Homeostático.
Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
Ser / estar: Autevoluciologia; Homeostático.
Strong profile: Perfilologia; Homeostático.
Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.

FRENTE À EVOLUÇÃO, TODOS SOMOS EVOLUCIENTES
EM MAIOR OU MENOR PROPORÇÃO. PORTANTO, DESDRAMATIZEMOS ESTA CONDIÇÃO, POIS AVANÇA MAIS
DEPRESSA QUEM ANTECIPA AS CRISES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está ativo ou passivo frente à evolução? Já
passou pela condição de evoluciente na OIC? Já apresenta condições de ser evoluciente permanente na antecipação e superação das crises evolutivas? Está disponível e posicionado(a) para
a realização dos autenfrentamentos necessários à evolução?
Bibliografia Específica:
1. Carvalho, Fabiana; & Rodrigues, Silvana; Análise do Perfil Sócio-Demográfico, Epidemiológico e conscienciológico dos Evolucientes Atendidos na OIC no Ano de 2011; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano
1; N. 1; 2 E-mails; 7 enus.; 6 gráfs.; 2 microbiografias; 4 tabs.; 4 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia
(OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 173 a 183.
2. Soares, Fátima; Estudo da Interação Consciencioterapeuta-Evoluciente; Artigo; Saúde Consciencial;
Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 13 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 3 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 39 a 45.
3. Takimoto, Nario; 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.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Prínceps; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
881 e 919.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 5, 337
e 1000.

F. S.
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EVOLUCIN
(INFANCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A EVOLUCIN – Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância é a Instituição Conscienciocêntrica (IC), multidimensional e cosmoética, de natureza científica, educacional e cultural, apartidária, sem fins lucrativos, independente, fundada em 29 de
julho de 2006, mantida por voluntários, com sede em Foz do Iguaçu, Paraná, dedicada aos estudos, pesquisas e ensino, visando assistir consciências de 0 a 12 anos na recuperação de cons e de
atributos pró-evolutivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo associação deriva provavelmente do idioma Francês, association,
“unir a alguém; companhia; sociedade; aliança; confederação; cabala; liga; conjuração; conspiração”, 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, “internacional”. Apareceu também no Século XIX. O voc bulo consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”. O termo infância procede do mesmo idioma
Latim, infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; primeira idade
dos animais; o que é novo; novidade”, de infans, “que não fala; criança”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Instituição conscienciológica para a infância. 2. Associação conscienciológica centrada na infância.
Neologia. A sigla EVOLUCIN e as duas expressões compostas EVOLUCIN iniciante
e EVOLUCIN veterana são neologismos técnicos da Infanciologia.
Antonimologia: 1. Escola de educação infantil tradicional. 2. Creche. 3. Instituição filantrópica para a infância.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo desde a primeira infância.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à livre expressão evolutiva da consciência na infância.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia com foco na infância; o holopensene da alegria inerente aos infantes; o holopensene do acolhimento às conscins recém-ressomadas; o holopensene da interassistência; o holopensene do compartilhamento; o holopensene do
respeito mútuo; o holopensene do exemplarismo desde a infância; o holopensene do local hígido
construído para crianças; o holopensene da aprendizagem e recuperação de cons.
Fatologia: a EVOLUCIN; o foco na recuperação da lucidez consciencial desde a infância; o trabalho junto aos infantes; a educação para a vivência da maternidade e paternidade responsáveis; o ambiente catalisador da recuperação de cons; o benefício evolutivo; a grupalidade
sendo vivenciada com respeito às diferentes idades; a valorização do afeto permeando as interrelações; o espaço para a criança expressar-se sem repressões; o contato com a Natureza; o estímulo
para produzir e consumir alimentos sadios; a convivialidade sadia com outras crianças; a liberdade protegida; o incentivo ao ato de repartir sem egoísmo; o ambiente favorecedor da evolução;
a liberdade de sugerir e a aceitação do não; o limite permeando a convivência sadia; o respeito
à Natureza, pré-humanos e pessoas; o ato de compartilhar; os estudos sobre a importância evolutiva do cuidado ao soma; a percepção e compreensão de talentos diferenciados; o desenvolvimento
do interesse pela grupalidade cosmoética; o ato de ouvir, propor e sugerir dúvidas; as respostas
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dos adultos quando surgem as indagações; a construção do autolimite em benefício de todos;
a expectativa da próxima aula reeducativa; a convivência com professores diferenciados; os acordos cosmoéticos e claros entre professores e alunos; o ato de viver em ambiente qualificado com
pessoas diferenciadas; o aumento da confiança pessoal; a autossuperação quanto ao egoísmo;
a atenção à saúde e ao bem-estar de todos; o ato de abrir mão de objetivos pessoais em prol das
necessidades coletivas; a expressão da afeição; a paciência sadia junto aos infantes; a construção
da sede institucional; o ajuste econômico da EVOLUCIN perante às demandas da construção da
sede; a Escola do Verde; a aceitação da inconclusão das crianças frente ao objetivo proposto;
a convivência pacífica; as viagens; as leituras sadias; a análise de fatos, objetos e ideias; a leitura
em voz alta pelos pais e professores; as saídas de casa para realização de atividades de lazer; a visita a bibliotecas e exposições; os desafios culturais; o ato de acolher o infante sob a ótica do paradigma consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Parapedagogia
aplicada ao estudo e vivência precoce das bioenergias; o ambiente físico e extrafísico voltado
à expressão do Curso Intermissivo (CI) dos ressomantes; a abordagem técnica à rememoração das
retrovidas, quando manifestas pelos infantes; a equipe de amparo extrafísico da IC voltada
à Conscienciologia para a infância.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo criança-adulto; o sinergismo dos trafores do grupo; o sinergismo dos objetivos pró-evolutivos da EVOLUCIN; o sinergismo das energias; o sinergismo
intermissivista-proéxis; o sinergismo de crianças de idades diferenciadas; o sinergismo brinquedo-trabalho; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo querer-fazer; o sinergismo proposição-realização.
Principiologia: o princípio do esforço conjunto; o princípio do respeito à vida; o princípio de não deixar para amanhã o trabalho de hoje; o princípio da descrença (PD); o princípio
da responsabilidade evolutiva; o princípio da assistência a todas as consciências; o princípio da
maturidade antecipada; o princípio do devagar se vai ao longe; o princípio da singularidade
consciencial.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos da vivência pacífica
e cooperativa; o código pessoal de Cosmoética (CPC) com cláusula de a incerteza poder fazer
parte da razão.
Teoriologia: a teoria da grupalidade evolutiva; a teoria da convivência sadia poder
auxiliar a aprendizagem; a teoria do exemplarismo.
Tecnologia: as técnicas lúdicas na abordagem de temas relevantes; as técnicas energéticas adaptadas para a infância.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético da EVOLUCIN; o voluntariado na infância; os voluntários empreendedores da sede própria; o voluntariado parental; os voluntários pais
ou mães das crianças; os voluntários com atuação presencial ou a distância; os voluntários residentes em outros países; o esforço dos voluntários em proporcionar ambiente sadio e apropriado; as diferenças de idade do corpo de voluntários enriquecendo a convivência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da convivência grupal; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o respeito a toda forma de vida enquanto laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia.
Efeitologia: o efeito das energias conscienciais carregadas no pen; o efeito das energias conscienciais carregadas no sen; o efeito da maturidade relativa; o efeito do exemplarismo
infantil; o efeito das energias conscienciais acolhedoras a todas as faixas etárias; o efeito nosográfico das energias entrópicas; o estudo do efeito repressor da voz agressiva; o efeito das
palavras carregadas de emoções negativas; o efeito do abandono; o entendimento do efeito do
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nascimento de irmão; o efeito da falta de tempo dos pais; os efeitos emancipadores da lucidez
desde a infância.
Neossinapsologia: a troca de ideias sadias favorecendo a geração de neossinapses;
o diálogo com adultos equilibrados proporcionando neossinapses construtoras de saberes; as
neossinapses adquiridas na convivência com as crianças; a diversidade consciencial e energética
favorecendo a construção de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo restringimento-lucidez; o ciclo pensar-debater-criar-realizar; o ciclo
sala-salão-sede; o ciclo da conquista progressiva da autonomia; o ciclo estudo-férias; o ciclo do
amadurecimento infantil.
Enumerologia: a chegada; o contato; a análise; a aproximação; a interação; o convívio;
a aprendizagem. O infante superdotado; o infante intermissivista; o infante sem Curso Intermissivo; o infante assistencial; o infante belicoso; o infante criativo; o infante inversor. A instituição
assistencial, a instituição fraterna; a instituição fonte de energia e aprendizagem; a instituição
construída para a infância; a instituição aplicadora de métodos evolutivos; a instituição modelo;
a instituição evolutivamente segura.
Binomiologia: o binômio intenção-ação; o binômio adulto-criança; o binômio estudar-planejar; o binômio criar-realizar; o binômio dar-receber; o binômio participar-contribuir;
o binômio professor-amigo.
Interaciologia: a interação família-escola; a interação das ideias; a interação objetivos-ação; a interação conscin adulta–conscin criança.
Crescendologia: o crescendo crescimento físico–crescimento consciencial; o crescendo
planejar-realizar; o crescendo brincar-trabalhar; o crescendo conviver-interagir; o crescendo
individualismo-socialização; o crescendo brinquedo-tarefas.
Trinomiologia: o trinômio afeto-seriedade-brincadeiras; o trinômio proposição-motivação-realização; o trinômio professor-criança-família; o trinômio criança-família-IC; o trinômio
vontade-maturidade-permissão.
Polinomiologia: o polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio acolhimento-análise-proposta-resultado; o polinômio educação-alegria-segurança-confiança; o polinômio aconchego-interação-afetuosidade-reconhecimento.
Antagonismologia: o antagonismo respeitar as crianças / não gostar de crianças;
o antagonismo indiferença / afeto; o antagonismo irresponsabilidade / responsabilidade; o antagonismo intermissivista / consréu.
Paradoxologia: o paradoxo de a criança poder ser mais evoluída frente aos pais e professores; o paradoxo do desinteresse parental.
Politicologia: a política do respeito às diferenças; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a política do melhor para todos; a política do respeito mútuo; a política do universalismo.
Legislogia: as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a lei da assistência
interconsciencial.
Filiologia: a evoluciofilia; a maturofilia; a curiosofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia;
a proexofilia.
Sindromologia: a síndrome do Peter Pan; a síndrome de Cinderela; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a mania de desconsiderar a importância da infância.
Mitologia: o mito da tábula rasa; o mito de toda criança ser inocente.
Holotecologia: a infantoteca; a brinquedoteca; a recicloteca; a evolucioteca; a pedagogoteca; a convivioteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Infanciologia; a Reeducaciologia; a Ressomatologia; a Pensenologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia, a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Cuidadologia;
a Holomaturologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

10463

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin na infância; a conscin restringida: a conscin lúcida; a conscin
assistencial; a família nuclear conscienciológica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o reeducador consciencial; o preceptor; o educador evolutivo; o amparador intrafísico; o pai assistencial; o pai tenepessista; o projetor consciente; o pesquisador; o pai
tertuliano; o autor; o verbetógrafo.
Femininologia: a reeducadora consciencial; a preceptora; a educadora evolutiva; a amparadora intrafísica; a mãe assistencial; a mãe tenepessista; a projetora consciente; a pesquiasdora; a mãe tertuliana; a autora; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens infans; o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intellectus;
o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autoeducabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: EVOLUCIN iniciante = aquela ainda no período de implantação da teática institucional; EVOLUCIN veterana = aquela já no período de consolidação da base intrafísica e da Metodologia conscienciológica adequada à infância.
Culturologia: a cultura da evolução consciente; a cultura da fraternidade a todos os
seres da Natureza; a cultura do exemplarismo sadio; a cultura da autopesquisa; a cultura da
consciência em evolução constante; a cultura da valorização evolutiva da infância.
Taxologia. Sob a ótica da Assistenciologia, eis, em ordem alfabética, 12 objetivos institucionais priorizados pela EVOLUCIN:
01. Afetividade. Proporcionar o abraço, o afeto, a reconciliação, o companheirismo,
a alegria e a liberdade protegida.
02. Assistência. Contribuir para o exercício da fraternidade, quando crianças menores
são auxiliadas pelas maiores.
03. Companheirismo. Promover o companheirismo sadio e altruísta entre todas as crianças, pais, professores e voluntários.
04. Compreensão. Fomentar o entendimento dos ciclos inerentes à Natureza: plantar,
cuidar, esperar crescer, colher, alimentar-se e distribuir.
05. Convivialidade. Proporcionar a convivência entre consciências de diversas idades,
entre si, com pré-humanos e plantas.
06. Domesticação mútua. Reconhecer no pré-humano a consciência em processo de
evolução.
07. Empreendedorismo. Comercializar de maneira cosmoética os produtos da horta
enquanto projeto autossustentável.
08. Flexibilidade. Equilibrar o tempo de brincar, intercalando naturalmente as atividades lúdicas e pedagógicas.
09. Lazer. Propiciar atividades prazerosas e, ao mesmo tempo, úteis e construtivas.
10. Prontidão. Favorecer a prontidão nas tarefas oportunizadoras de assistência.
11. Respeito. Incentivar as tarefas realizadas em conjunto heterogêneo de idades e capacidades, construindo o respeito mútuo.
12. Solidariedade. Estimular a liberdade para a contribuição espontânea na realização
de determinada tarefa, evidenciando coleguismo e fraternismo.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a EVOLUCIN, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude educativa pró-evolução: Reeducaciologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Carência afetiva na infância: Parapatologia; Nosográfico.
04. Criança desafiadora: Perfilologia; Nosográfico.
05. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
06. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
07. Infante estressado: Parapatologia; Nosográfico.
08. Infante parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
09. Infante religioso: Parapatologia; Nosográfico.
10. Infante resiliente: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Maternagem racional: Maternologia; Neutro.
12. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Preceptoria consciencial parental: Evoluciologia; Homeostático.
15. Reeducação evolutiva na infância: Reeducaciologia; Homeostático.

A EVOLUCIN MATERIALIZA O LOCAL INTRAFÍSICO
PIONEIRO E OTIMIZADO, NO PLANETA, PARA ACOLHER,
ORIENTAR E ENCAMINHAR OS INFANTES INTERMISSIVISTAS QUANTO À RECUPERAÇÃO DE CONS MAGNOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre a qualidade da educação infantil do
ponto de vista evolutivo? Quais procedimentos considera importantes serem realizados pela
EVOLUCIN na construção do Planeta-Escola?
H. M.
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EVOLUCIOLOGIA
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Evoluciologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos da evolução das consciências abordada de modo integral, holossomático, multiexistencial,
multidimensional, em alto nível, matéria específica do orientador evolutivo, orientólogo, evoluciólogo ou parageneticista.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo evolução deriva do idioma Francês, évolution, e este do idioma
Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição
logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de tema”.
Sinonimologia: 1. Progressiologia Consciencial. 2. Desenvolvimentologia Consciencial.
Neologia. O vocábulo Evoluciologia e as duas expressões compostas Evoluciologia Primária e Evoluciologia Avançada são neologismos técnicos da Pensenologia.
Antonimologia: 1. Antievoluciologia. 2. Regressiologia Consciencial. 3. Estacionamento consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
Unidade. A unidade de trabalho ou de medida da Evoluciologia é o con.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; a Evoluciologia atuando ao modo de subcampo científico; os pens dos pensenes
constitutivos mais sutis se comparados às ECs; a ação de evoluir como sendo o ato de carregar
o holopensene pessoal no pen (pensamento, ideia, concepção); a evolução como sendo o ato de
seguir o desenvolvimento da ordem do Universo, a partir da pensenização, modificando as energias imanentes cada vez menos; quanto maior a lucidez (discernimento, holomaturidade) da pensenização, mais avançada a evolução da consciência.
Fatologia: a premência da autoconsciencialidade quanto à evolução.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, a chave geral da
vida intrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a sinergia unificada da evolução consciencial.
Principiologia: o princípio da evolutividade pessoal. Pelo princípio das verdades relativas de ponta (Holomaturologia) e a lei natural da evolução das consciências (Evoluciologia), toda
fonte de comportamento ético (Cosmoeticologia), todo receituário para a vida prática (Conviviologia) e todo código legal (Intrafisicologia) são efêmeros ou em progressão permanente.
Teoriologia: a teoria do Evolucionismo.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: a autodisciplina pró-evolutiva dos voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito compulsório da evolução consciencial.
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Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; as neossinapses desencadeadoras das mutações evolutivas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a evolução da inteligência holossomática; a evolução da inteligência
consciencial; a evolução da inteligência ortopensênica; a evolução da inteligência conviviocosmoética; a evolução do discernimento multidimensional; a evolução do universalismo assistencial; a evolução do Homo sapiens serenissimus.
Binomiologia: o binômio ortopensenização–rumática evolutiva.
Interaciologia: a interação inteligência evolutiva–autocosmovisão.
Crescendologia: o crescendo esforço pessoal–evolução grupal.
Trinomiologia: o trinômio seriéxis–autorrevezamentos–continuísmo evolutivo.
Polinomiologia: o polinômio Cosmoética-Paradireito-paradever-autonomia.
Antagonismologia: o antagonismo Evoluciologia / Regressiologia; o antagonismo marcha evolutiva / marginais da evolução; o antagonismo retilinearidade pensênica / ectopia consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo da autevolução anônima; o paradoxo da simplificação da
complexidade. A maior afirmação pessoal e paradoxal, em momento dos mais críticos da evolução consciencial, é quando a conscin diz não, como omissão superavitária, à requisição malintencionada ou ignorante dos outros. Este não complexo amplia sadiamente o autoconhecimento
e, não raramente, aprofunda a incompreensão em quem ainda é neofóbico.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da evolução consciencial inevitável.
Filiologia: a evoluciofilia.
Fobiologia: a evolução não admite as estruturas inertes, o tradicionalismo excessivo,
o conservantismo e nem a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização da consciência.
Holotecologia: a evolucioteca; a pensenoteca; a experimentoteca; a energossomatoteca;
a projecioteca; a interassistencioteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Pensenologia; a Experimentologia; a Parafisiologia; a Autodiscernimentologia; a Civilizaciologia; a Holossomatologia; a Energossomatologia;
a Projeciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
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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 intermissivista; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Evoluciologia Primária = a Ciência da adaptação dos pré-serenões às
leis evolutivas do Cosmos; Evoluciologia Avançada = a Ciência da ampliação das leis evolutivas
do Cosmos pelos Serenões e Consciexes Livres.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial.
Taxologia. A evolução das consciências relativa à dimensão intrafísica, hoje, pode ser
classificada em duas categorias básicas, segundo as afinidades entre os componentes da Humanidade Terrestre:
1. Assédios. As consciências evoluindo com predominância de autassédios e heterassédios interconscienciais, constituindo a maioria dos terráqueos.
2. Amparos. As consciências evoluindo com predominância do autoconhecimento e da
interassistencialidade, inclusive extrafísica, constituindo a minoria dos terráqueos.
Expansiologia. Segundo a evolução da consciência, estamos muito melhores: éramos
meras sementes se expandindo até formar a árvore, seres vivos jamais saindo do lugar por si
mesmos, hoje somos ovos se expandindo até formarmos os seres humanos com psicomotricidade
e liberdade ampla. Na vida humana, você é o ovo expandido. Na vida extrafísica, você é a consciência em busca de maior expansão.
Psicagogia. Platão (428–347 a.e.c.), filósofo grego, de Atenas, deixou registrada a definição de psicagogia, ou seja: a função do discurso (retórica) de conduzir as almas. Tal postura
é justamente a essência do trabalho assistencial da consciex evolucióloga ou orientadora evolutiva.
Experimentologia. À luz da vivência da Parapercepciologia, contudo, a conscin atenta
começa a fazer restrições aos grandes clássicos da sabedoria. Por exemplo, Heródoto (485 a.e.c.–
420 a.e.c.) afirmou: – “A pena mais amarga entre os homens é ter muito saber sem o poder”. Isto
é tolice. A conscin com muito saber ou inteligência evolutiva não precisa do poder, pois tem
o megapoder do conhecimento. A consciência é multidimensional. O maior poder da consciência,
a vontade, também é multidimensional. A afirmação evidencia o limite acanhado da inteligência
evolutiva do pioneiro da Historiografia.
Casuística. Jean de la Bruyère (1645–1696), moralista francês, afirmou: – “Uma das
manifestações de inteligência medíocre é estar sempre contando casos”. Sem dúvida, tal
afirmação é outra enorme tolice. Depende do objetivo. Como seria a Pedagogia sem os ganchos
didáticos de casos do professor? A vida do evoluciólogo está toda assentada no estudo de casos
de centenas de vidas.
Despertologia. Na análise da Holomaturologia, o ser desperto intenciona chegar próximo da condição do evoluciólogo, na próxima vida, e, para isso, decide planejar exaustivamente
a autoproéxis, hoje, nestas 3 bases ou períodos, desde o aqui e agora, listados na ordem cronológica:
1. Preparação. Até os 20 anos de idade: selecionará os 5.000 temas cosmoéticos mais
relevantes da Evoluciologia, ao mesmo tempo preparando-se para executar a proéxis.
2. Sementeira. Dos 21 aos 50 anos de idade: acumulará, perseverantemente, em ordem,
todos os dados possíveis de cada qual desses temas, em 5.000 pastas.
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3. Colheita. Dos 51 anos de idade até à dessoma: comporá os ensaios teáticos sobre
cada qual desses 5.000 temas.
Entendimento. Por intermédio do exemplo técnico, factível, anterior, podemos começar
a entender melhor o interesse e o trabalho do orientador evolutivo do grupocarma.
Parafisiologia. No âmbito da Parafisiologia da Consciência, importa mais a Parafisiologia Evolutiva, o conjunto de manifestações da consciência compondo o materpensene ideal da inteligência evolutiva pessoal.
Autorganização. A Parafisiologia Evolutiva, quando investigada com profundidade,
é o recurso capaz de permitir o aperfeiçoamento da autorganização e dinamizar a consecução da
proéxis da conscin lúcida.
Oportunidades. As oportunidades evolutivas dependem sempre de 3 fatores básicos,
aqui dispostos na ordem lógica:
1. Espaço: o local ou o holossoma pessoal.
2. Tempo: o momento evolutivo.
3. Consciências: as companhias evolutivas.
Problemas. A liberdade é o limite do poder pessoal cosmoético ante a evolução consciencial. Os problemas devem ser sempre acolhidos como bem-vindos, pois, através deles, surgem as soluções para a dinâmica evolutiva. Os estresses sadios são inevitáveis na manutenção do
desenvolvimento consciencial por meio das crises de crescimento. A hierarquia evolutiva tende
inevitavelmente para a democracia da megafraternidade. O cumprimento dos deveres pessoais
é o primeiro passo para derrubar a interprisão grupocármica.
Civilizaciologia. A civilização do Século XXI é permeada pela Arte e não pela Ciência.
A Paracivilização, sob a ótica extrafísica, é permeada mais pela Paraciência, ou seja: o mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento.
Farsas. Perante a evolução da consciência, no atual nível evolutivo, não é ideal a farsa,
a paródia, a flor artificial, a árvore castrada, a dissimulação, a literatura e nem a ficção. Tudo isso
pode ampliar a ignorância das automimeses multimilenares. Há carência de autenticidade na vida
intrafísica.
Saídas. Dentro dos cenários da evolução, a consciência humana não para, por isso, as
pessoas seguem sempre em frente saindo de origens comuns, ao modo destas 6:
1. Êxodo. Saídas das fazendas para o comércio das cidades pelo êxodo rural.
2. Estudos. Saídas das cidadezinhas do interior para as capitais em busca de estudos
mais avançados e melhores oportunidades.
3. Bolsas. Saídas das capitais para o Exterior movidas pelas bolsas para pesquisas.
4. Globalização. Saídas do domicílio do país nativo para outro, movidas pela globalização.
5. Astronáutica. Saídas da Terra para o Espaço Sideral através da Astronáutica.
6. Projetabilidade. Saídas do soma da dimensão intrafísica para o psicossoma da dimensão extrafísica empregando a projeção consciente.
Paz. Para muitos observadores humanos, a maior honraria para o Homem, em toda
a Terra seria receber o Nobel da Paz, prêmio obtido sem sorteio. Faz pensar o fato de o maior
prêmio possível ao ser humano, segundo a Socin patológica, seja aquele conferido ao paladino da
paz. Tal fato demonstra o quanto somos ainda, por aqui, dominados pelo belicismo, e como ainda
vai longe o dia no qual o maior prêmio seja o nível da evolução pessoal pelo autodiscernimento
cosmoético, objetivando a megafraternidade sem guerras, genocídios e carnificinas.
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Escalologia. Eis a escala crescente de rarefação, ou sutilização, através de 5 elementos
constitutivos diferentes, da sede do microuniverso consciencial, na condição de conscins, premissas fundamentais nas pesquisas da Conscienciologia, ou da Evoluciologia:
1. Soma. O corpo humano é o constitutivo mais sólido, concreto, palpável, objetivo ou
menos sutil, delimitado segundo os sentidos físicos ou orgânicos. Por ser mais sólido, o corpo humano faz o homem e a mulher comuns, sem as noções primárias da multidimensionalidade, julgarem ser – infelizmente para si mesmos – tão somente os somas, antes e acima de tudo, e nada
mais. Tal visão míope da superestimação do soma é característica das conscins fisicalistas, ainda
sem o discernimento prático da evolução consciencial. Falta aí o exercício da projetabilidade
lúcida (PL), vivenciada e autopersuasiva. Na Idade Média, por exemplo, o povão admitia terem as
bruxas 4 pupilas, duas em cada olho.
2. Líquidos. Mais de 80% da solidez do soma humano são constituídos de líquidos mais
ou menos densos, por exemplo: o sangue, a linfa, o liquor, a saliva e a lágrima. Os líquidos existem com moléculas além do estado sólido denso e o estado chamado, grosso modo, de pastoso
(coloidal).
3. Gases. O ser humano é produto bioquímico, ou profissional químico sem saber, pois
fabrica, mesmo inconsciente, o tempo todo, as trocas químicas e os gases do organismo. A conscin é a consciência na restrição máxima exercitando a máxima libertação. Até aqui, dentro da escala de sutilização, ainda permanecemos nos domínios da energia densa (matéria) – derivação da
energia imanente (EI) – do soma.
4. ECs. Mais sutis, se comparadas aos gases naturais do organismo, são as ECs das auras ou psicosferas, por exemplo, em constante movimento e em outro estado quântico. Neste ponto da escala de sutilização, saímos do soma para alcançar o energossoma, o corpo de ECs, dentro
da estrutura do holossoma (dimener).
5. Consciência. A essência da consciência – a realidade mais sutil conhecida – é mais
rarefeita ou quintessenciada se comparada aos 4 constitutivos da escala de sutilização referidos
anteriormente. A consciência existe além das ECs e manifesta-se superintendendo o holossoma.
Pela consciência se conclui: a sutilização não significa simplificação ou simplismo. Pelo contrário, neste caso é sofisticação e complexidade. Daí a importância do estudo acurado da consciência, executado através dos efeitos. Isso estabelece as funções pragmáticas do paradigma consciencial.
Controle. A vida evolutiva está sempre sob controle inteligente: se existem o assediador,
o mega-assediador e até o megapossessor, existem, em contraposição sadia, o amparador, o evoluciólogo e até o Serenão, sustentando a evolução consciencial.
Autonomia. A consciência evolui com esforços pessoais, autônomos, segundo o livre-arbítrio pessoal, contudo, tais esforços geram repercussões construtivas para todos.
Sincronologia. Quanto menos evoluído seja o princípio consciencial, menores serão as
possibilidades de tal inteligência distinguir a sincronicidade entre todos os fatos do Cosmos, no
espaço e no tempo. Quanto mais evoluída seja a hiperacuidade do Serenão, maiores serão as possibilidades de tal inteligência distinguir a sincronicidade cósmica. A rigor, tudo se sincroniza com
tudo (Tudologia).
Etapas. As etapas evolutivas pesquisadas pela Conscienciologia são exequíveis ou plenamente vivenciáveis pela conscin pré-serenona homem ou mulher, hoje, aqui e agora, na Socin,
mesmo ainda patológica. O pré-serenão, homem ou mulher, pode ser classificado, preliminarmente, em duas categorias: o cosmoético e o anticosmoético.
Cronologia. Para atingir a condição da desperticidade, ainda nesta vida intrafísica em
curso, a conscin pré-serenona despende, em média, esforços contínuos por cerca de duas décadas,
onde torna-se o epicon (homem ou mulher) autoconsciente ou minipeça dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. Tal período de duas décadas pode ser dividido em duas
partes:
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1. Assistência. A primeira parte é a da condição da desperticidade inicial, rudimentar,
onde a conscin é assistida por amparador extrafísico, preocupada prioritariamente em se libertar
de autassédios e heterassédios interconscienciais, múltiplos.
2. Autossuficiência. A segunda parte é a da condição da desperticidade já amadurecida,
veterana, na qual a conscin autossuficiente consegue manter-se sem ser vitimizada por assédios
interconscienciais, por si própria, sem a necessidade direta e permanente de amparador o tempo
todo. Nesta segunda fase, a conscin começa a se interessar e preparar-se para entender e, por fim,
iniciar as primeiras tentativas para vivenciar a Evoluciologia do evoluciólogo. Para atingir a condição do evoluciólogo, a conscin, já de posse da desperticidade autossuficiente, estará envolvida
prioritariamente neste empreendimento evolutivo em muitas e muitas vidas intrafísicas e intermissivas daí em diante.
Séculos. O período de muitos séculos da consciência, a caminho da Evoluciologia, pode
ser dividido em duas partes:
1. Exposição. A primeira parte é a da condição da vivência da Evoluciologia exposta ou
pública, onde algumas das realizações da conscin ainda aparecem nas enciclopédias humanas.
2. Anonimato. A segunda parte é a da condição da vivência da Evoluciologia, já dentro
do anonimato intrafísico, com vistas à conquista do serenismo mais adiante, incluindo, aí, o anonimato do Serenão (homem ou mulher).
Conjunto. A evolução da consciência é a amplificação gradativa e contínua da autovisão
de conjunto em relação ao Cosmos, considerando este do ponto de vista intra e extrafísico. Esta
visão de conjunto, depois de certo nível, é impraticável sem a inteligência evolutiva, o módulo
mentalsomático mais sofisticado.
Intercadência. No atual estágio consciencial evolutivo, temos a vida intrafísica intercadente (ressoma) e a vida extrafísica (intermissão) também intercadente. Muda apenas a duração
do período vivido em cada dimensão consciencial.
Upgrades. As consciências evoluem fazendo constantes upgrades de si próprias. Hoje,
o pré-serenão faz upgrade para desperto, este faz upgrade para evoluciólogo, este outro, faz upgrade para Serenão e este, por fim, faz upgrade para Consciex Livre. Estas são as mutações desafiadoras para todos, pois não somos mais subumanos.
Ideias. As ideias relativas de ponta em favor de todos estão acima das pessoas em particular, contudo, conforme as responsabilidades grupocármicas, não se pode deixar ninguém para
trás ou na retaguarda.
Ressoma. A vida intrafísica é processo de estimulação evolutiva da consciex ressomada.
A aceleração da História Humana ocorre em razão da intensificação paroxística dos estímulos sobre a conscin. Nesse contexto, a vida no front da existência – a vida na megacidade – permite
a estimulação adequada da evolução do ser social. A vida provinciana, ou no Interior do país, refreia a estimulação evolutiva da conscin, sendo conveniente para as autorreflexões.
Autenganologia. O errado (anticosmoético) para muita gente é o certo: este é o primeiro
engano. Legiões de conscins escolhem a ilusão (inexperiência) como caminho para resolver os
problemas: este é o segundo engano. Nesses 2 enganos estão as causas geradoras dos marginais
à evolução, os usuários e traficantes de drogas, a mafiocracia, as vítimas extrafísicas das melexes
e, por fim, os assediadores extrafísicos.
Parapatologia. Ninguém deve temer o estupro evolutivo: as consciências evoluídas não
o patrocinam. Contudo, quem permanece na inércia relativa (inatividade, vida sedentária) em geral evoca as companhias assediadoras, pois a estagnação já é doença cronicificada. A consciência
não para nem quando está aparentemente inerte. Obviamente, não existe assediador (consciência)
morto, todos estão ativos. Até quando estão enfermas ou desestabilizadas, as consciências (conscins e consciexes) permanecem atuantes, pensenizando sem parar.
Interdependência. A consciência evolui com esforços pessoais, autônomos, segundo
o livre arbítrio, contudo tais esforços geram repercussões construtivas de interdependência para
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todos, a partir do grupo evolutivo inevitável. Conclui-se, então, simples vida humana apenas não
resolve a evolução consciencial.
Hierarquiologia. A evolução da consciência não é uniplanetária, mas pluriplanetária.
Todos existimos, por exemplo, há mais tempo se comparados à idade do planeta Terra. Existe
a hierarquia evolutiva. A distância evolutiva entre a formiga e o golfinho é fato inarredável e incontestável.
Intrafisicologia. A celebridade, em si, não é sinônimo de evolução consciencial. Na
condição do anonimato, o Serenão se exclui da listagem de verbetes das enciclopédias humanas.
O amor-próprio pode estar atuando contra a evolução pessoal, impedindo a consecução da proéxis. Pela Holocarmologia, não faz sentido forçar a evolução dos outros (doutrinação, catequese,
inculcação, estupro evolutivo).
Decantação. Pela Holossomatologia, evoluir, hoje, na Terra, é, resumidamente, decantar
o paracérebro. Em Conscienciocentrologia, o nível evolutivo da conscin se expressa pela vivência do vínculo consciencial.
Planta. Se a planta superior pudesse ter algum vislumbre de razão, possivelmente desejaria ser o animal subumano, irracional, o qual, futuramente, segundo as evidências, a mesma
planta acabará sendo no caminho evolutivo interminável.
Pré-humano. Ao obter a primeira centelha de razão, o animal subumano, superior,
o pré-humano, desejará ser o animal humano, racional, o qual futuramente, tornar-se-á no mesmo
caminho evolutivo interminável.
Predesperto. Quando o animal humano, racional e superior, o predesperto, descobre
a condição da desperticidade lúcida, deseja ser, o mais depressa possível, o ser desperto consciente, o qual futuramente será no caminho evolutivo interminável.
Pré-serenão. Quando a consciência já desperta, o pré-serenão superior, torna-se autoconsciente da qualidade da autodesperticidade lúcida, deseja ser, o quanto antes, a consciência serenona, condição a ser alcançada futuramente. Ad augusta per angusta.
Serenão. Quando a consciência Homo sapiens serenissimus, o Serenão, torna-se autoconsciente das próprias qualidades, na condição da Serenologia vivida, provavelmente desejará
ser, o mais breve possível, a consciência liberta dos restringimentos espaciotemporais, ou Consciex Livre, emancipada da serialidade evolutiva. Assim importa repetir: a façanha máxima do Homem é transcender as forças modeladoras da vida física.
Evolução. E por este viés o princípio consciencial segue evoluindo, sempre, de modo
interminável. A conscin não existe para rastejar, mas para volitar.
Conclusão. Conclusão passível de ser extraída desta cadeia de raciocínios lógicos:
a aspiração e a ansiedade pela evolução são constantes e onipresentes no microuniverso da consciência. Estão além dos instintos e posturas naturais do ser humano, como se fossem ou se incluíssem entre os atributos conscienciais básicos.
Ansiedade. Assim nasce a questão essencial para todos: – Qual o percentual de qualidade da ânsia evolutiva, pessoal e grupal, hoje? Você vem seguindo os padrões da ordem natural
das coisas, a evolução, ou ainda não se despertou suficientemente para priorizar tal desiderato?
Desafios. Os desafios estão aí, batendo à porta dos mentaissomas. A modernidade consciencial evolutiva chama todas as consciências. Há disquetes-verdades e há disquetes-ilusões.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Evoluciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
Ficha evolutiva pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

TODO PASSO EVOLUTIVO TEM RISCOS. TODO RISCO
HÁ DE SER PLANEJADO. A EVOLUÇÃO MAIS DINÂMICA
É A DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, CALCULISTA, COSMOÉTICA, PRIORITÁRIA OU COM INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de conscin e na crista do ciclo evolutivo pessoal, encontra-se como sendo pré-serenão, predesperto ou desperto? Em qualquer das
condições, você está trabalhando para alcançar melhor nível evolutivo?
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EVOLUCIÓLOGO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O evoluciólogo é a consciência coadjutora da coordenação inteligente da
programação existencial (proéxis), evolução consciencial individual ou de todo o grupo de consciências componentes do próprio megagrupocarma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evolução vem do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logo
deriva do idioma Grego, lógos, “proposição; definição; palavra; discurso; saber; razão”. Apareceu
em cultismos, a partir do Século XIX, com a acepção, “o que estuda; o que conhece; o especialista em”.
Sinonimologia: 01. Orientadora evolutiva; orientador evolutivo; orientóloga; orientólogo.
02. Cientista da evolução consciencial. 03. Gestora supercomplexa; gestor supercomplexo. 04.
Magistrada extrafísica; magistrado extrafísico. 05. Parademógrafa; parademógrafo. 06. Parageneticista. 07. Consciência-bússola. 08. Especialista planificadora de proéxis; especialista planificador de proéxis. 09. Técnica extrafísica ressomadora; técnico extrafísico ressomador. 10. Pré-serenão mais evoluído; pré-serenona mais evoluída. 11. Megamparadora extrafísica; megamparador
extrafísico. 12. Reurbanista extrafísica; reurbanista extrafísico. 13. Auditora evolutiva; auditor
evolutivo. 14. Conscienciógrafa; conscienciógrafo; holobiógrafa; holobiógrafo; serenóloga;
serenólogo.
Neologia. Os 3 vocábulos evoluciólogo, minievoluciólogo e maxievoluciólogo e as duas
expressões compostas orientadora evolutiva e orientador evolutivo são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Pré-evolucióloga; pré-evoluciólogo. 02. Pré-serenão vulgar; pré-serenona vulgar. 03. Tenepessista. 04. Projetora consciente; projetor consciente. 05. Epicon lúcido. 06. Consciencióloga; conscienciólogo. 07. Ser desperto. 08. Semiconsciex. 09. Teleguiada autocrítica; teleguiado autocrítico. 10. Serenão; Serenona. 11. Líder megassediador.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evoluciólogo
é farolão.
II. Fatuística
Pensenologia: o ato de pensenizar sadiamente quanto aos outros.
Fatologia: a evolutividade; o interesse pessoal anticonflitivo; a evolução conjunta das
consciências; a interdependência sem dependências; a afinidade dos contrários; a inexistência de
privilégios no Cosmos; as autorrenúncias cosmoéticas; a meritocracia;
Parafatologia: a agendex; a pré-ressomática; as energias conscienciais (ECs) conciliatórias; a cosmoconsciência; as reurbanizações extrafísicas; as transmigrações extrafísicas interplanetárias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo
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descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo
tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual somente o ato anterior ratifica
a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios
parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado.
Teoriologia: o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%).
Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave
na Paratecnologia da intelecção; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da
ofiex.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade
sincera–autoincorruptibilidade; o binômio apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro
consciencial; o binômio identidade civil–identidade extra; o binômio faculdades mentais–percepções extrassensoriais.
Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a interação soma-macrossoma.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos–princípios do paradigma
consciencial.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo-Serenão.
Antagonismologia: o antagonismo autexposição esclarecedora / autexposição vaidosa;
o antagonismo fato autêntico / palavra oca; o antagonismo verbaciologista / publícola; o antagonismo Verbaciologia / Retórica; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo
Verbaciologia / vanglória; o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíquica;
o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera apagada.
Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do
transformismo; a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior
esforço evolutivo na manutenção da autocoerência.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
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Holotecologia: a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Ofiexologia; a Perfilologia;
a Caracterologia; a Tipologia; a Conscienciometrologia; a Proexologia; a Verbaciologia; a Paravivenciologia; a Holobiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência-bússola; a consciex professora titular de Ressomatologia do
Curso Intermissivo; a consciex professora adjunta do evoluciólogo.
Masculinologia: o evoluciólogo; o orientador evolutivo; o cientista da Evoluciologia;
o programador de proéxis; o parageneticista; o holobiógrafo; o evoluciólogo minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o evoluciólogo na condição de terceiro amparador
extrafísico do tenepessista; o evoluciólogo na condição de exemplo para o ser desperto; o Serenão
na condição de exemplo para o evoluciólogo.
Femininologia: a evolucióloga; a orientadora evolutiva; a cientista da Evoluciologia;
a programadora de proéxis; a parageneticista; a holobiógrafa; a evolucióloga minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a evolucióloga na condição de terceiro amparador
extrafísico do tenepessista; a evolucióloga na condição de exemplo para o ser desperto; a Serenona na condição de exemplo para o evoluciólogo.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens heuristicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo
sapiens invulgaris; o Homo sapiens singularis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minievoluciólogo = a conscin, homem ou mulher, dedicada à vivência da
Evoluciologia Teática; maxievoluciólogo = a consciex dedicada à paravivência da Evoluciologia
Teática do Paracorpo Docente do Curso Intermissivo.
Desafio. O Homo sapiens conscientiologus e o Homo sapiens despertus têm para desvendar o enigma, impasse, dilema ou desafio da personalidade do Homo sapiens evolutiologus.
Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, na ordem alfabética, 100 características ou traços panorâmicos (magnum curriculum vitae, holocurrículo, retrobiografia, minibiografia, portfolio pessoal), megatrafores componentes do perfil do evoluciólogo, homem ou mulher,
consciex ou conscin:
01. Agenda. Enquanto conscin, o evoluciólogo mantém exemplar agenda extrafísica,
sempre ativa, sem dispersividade, a partir dos cursos evolutivos dos colegas de labores assistenciais interconscienciais, dentro da Paraterapeuticologia da afeição maior. Os evoluciólogos extrafísicos não erram na escolha do elenco das maxiproéxis.
02. Amparador. Ao ressomar, recebe, na condição de amparador extrafísico, o colega
evoluciólogo capaz de atender ao trinômio afinidade-intimidade-antiguidade, implantando supereficiente dobradinha.
03. Antienvelhecimento. A partir da extrafisicalidade, entre duas vidas humanas, diminui temporariamente os efeitos degradantes do envelhecimento, estimulando o sistema da autoimunidade dos somas dos assistidos.
04. Antipendências. Tende a diminuir as pendências intrafísicas, interpessoais e interdimensionais relativas a todos os assistidos, inclusive nas visitações aos ambientes humanos, empregando ao máximo 8 características paraprofissionais avançadas, universalistas, heuremáticas,
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cosmoéticas e entrosadas com aproximações simples: o Paradireito, a Paradvocacia, a Parapolítica, a Paradiplomacia, o Parestadismo, a Socioparabiologia, a Holofilosofia e a Paratecnologia.
05. Antiporão. Praticamente já anulou os efeitos deletérios do porão consciencial, quando na vida humana, dispondo de hololucidez e maturidade maior de modo precoce, com axialidade superior do ponteiro consciencial, sem automimeses dispensáveis.
06. Assistenciologia. Coloca toda a vida assentada no trabalho da prestatividade lúcida
ou interassistencialidade teática, dedicado abnegadamente à melhoria de milhares de outras vidas
intra e extrafísicas, qual peça-chave no mecanismo de emancipação libertária.
07. Assistidos. Por onde vai, extrafisicamente, assiste na função do desafio pessoal de
epicentro ou atrator energético de consciências, evoluindo em torno, a serem assistidas em conjunto, com intensiva conexão sinérgica.
08. Atacadismo. Na condição terrena da Civilizaciologia, funciona orientado pelo universo do atacadismo consciencial lúcido, sem dificuldades nem sacrifícios, renunciando ao varejismo das atrações temporais secundárias, influências do Zeitgeist, modismos, idiotismos culturais
e envolvimentos ociosos.
09. Atenção. Consegue expressiva atenção multidividida, com inabalável concentração
mental, em qualquer nível existencial onde se manifeste, com altruísmo e autabertismo.
10. Autocoerência. Na autocoerência lógica encontra a força fundamental da inteireza
e retilinearidade cosmoética dos desempenhos continuados, com autodiscernimento máximo e dedicação crescente.
11. Autoconsciencialidade. Com multifacetação da personalidade, representa, evolutivamente, ¾ da autoconsciencialidade cosmoética extrafísica ou 75% do nível hierárquico do Homo
sapiens serenissimus.
12. Autodidatismo. Não dispensa o autodidatismo ininterrupto na vida intrafísica, por
mais cursos, teses defendidas, teorias, descobertas ou pesquisas desenvolvidas, em função da
transcendência da multidimensionalidade do parapsiquismo, da procedência extrafísica pessoal
e das verdades relativas de ponta (verpons) das quais é portador.
13. Autorganização. Com invariável autorganização, autocontrole e disciplina produtiva, respeita as pessoas e os ambientes, evitando choques, traumas, atritos e conflitos interconscienciais de todas as naturezas.
14. Autoridade. Sob o império da Genética, supera as influências da família nuclear,
em virtude das potências inerentes à própria Paragenética, ou Retrogenética, porém enfrenta enfermidades, acidentes, traumas, vicissitudes, adversidades e necessidades naturais, a fim de manter o exemplarismo da autoridade cosmoética, teática (incorruptibilidade) e facilitar o rapport assistencial interconsciencial.
15. Autorrevezamentos. Desenvolve contínuos autorrevezamentos conscientes quanto
às atividades evolutivas pessoais – maxiproéxis interdependentes – na fieira da serialidade das
próprias vidas biológicas e consecutivas, com versatilidade desenvolta e polivalência multidimensional.
16. Autoverbação. Emprega como princípio antigo e dominado, sem sacrifícios, na vida
prática humana, a autoverbação em todas as linhas de atividade, vivendo o trinômio pessoa-grupo-coletividade como única opção honesta e cosmoeticamente aceitável.
17. Botânica. Extrafisicamente, coopera em dimensões específicas das trocas bioquímicas dos vegetais, subordinados à Botânica, Parabotânica, Bioagricultura, Transgenética, Transgenia, Transgênese (transgênicos, OGM), priorizando as démarches evolutivas no âmbito da Pararregeneraciologia.
18. Bússola. Atua ao modo de bússola consciencial externa relativamente à bússola
consciencial interna dos assistidos, sempre apontando para o Norte da Cosmoética dos pré-serenões do próprio grupocarma.
19. CCCI. É atraído pela vivência com intercompreensão da grupalidade, por exemplo,
da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), ou comunidade, no caso,
sempre multidimensional.
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20. CI. É professor básico indispensável do Paracorpo Docente, dedicado à Evoluciologia em cada Curso Intermissivo (CI) mais evoluído, durante as intermissões pré-ressomáticas e pósdessomáticas.
21. CIE. Atua continuamente conforme as demandas do Colégio Invisível dos Evoluciólogos (CIE), ou a ortopensenidade do Conselho de Evoluciólogos (paraaculturação), em paracomunidades avançadas, seletivas e de transição (Transitolândia).
22. CIS. Já dispõe de acesso e se conscientiza das determinações primárias, mas de alto
nível de excelência, advindas da cosmocracia extrafísica do Colégio Invisível dos Serenões (CIS),
defendendo a própria condição de serenólogo.
23. CMP. Conhece a qualificação do próprio ciclo multiexistencial pessoal, específico
do critério da atividade evolutiva, contrabalançado pela progressão do trinômio ressomas-dessomas-intermissões, nos trabalhos socorristas grupais entrosados e fundamentados na libertação do
egocentrismo.
24. Compléxis. Dispõe de recursos funcionais conquistados com esforços, sem privilégios, para se sair bem sucedido quanto ao completismo existencial em cada experiência intrafísica, recebendo moréxis quando necessárias ou oportunas.
25. Conscienciometrologia. Audita criteriosamente, com modus faciendi e know-how
avançado, a evolução cosmolínea das consciências interessadas na dinamização dos autodesempenhos e performances evolutivas, além dos paliativos de todos os tipos. Promove a Impactoterapia
Consciencioterápica e Cosmoética, direcionada aos conflitos íntimos, indicando as prioridades
fundamentais do autenfrentamento evolutivo.
26. Cosmoconsciência. Consegue alcançar a vivência temporária do fenômeno da cosmoconsciência, com relativa facilidade, sem fazer disso desfrute pessoal ou perda de oportunidades evolutivas.
27. Cosmoeticologia. Escolhe e indica com intelecção da probidade e da cosmossíntese
cosmoética, criteriosamente, elencos, personagens, categorias de macrossomas especializados, papéis, retificações, recomposições, ajustes e neocontextos evolutivos, pessoais, grupais e interprisionais (interprisões grupocármicas, cenários evolutivos, Paracenografia).
28. CPC. No código pessoal de Cosmoética (CPC), particular, específico do nível individual de evolução, objetivando a Cosmoética, propriamente dita, de fato Cósmica, a ser alcançada em algum momento futuro, assenta o fundamento técnico reconciliador e rígido, empregado
sempre em quaisquer injunções, contingências ou circunstâncias.
29. Desassedialidade. Vive assédios interconscienciais, contudo não se altera nem sofre
com isso, compreende, ajuda e assiste na desassedialidade, apoiado na desperticidade veterana,
inteiramente dominada, inclusive com autorrenúncias. Sabe encapsular-se e encapsular outros seres, rechaçando e neutralizando as influências doentias externas.
30. Desassins. Há muito tempo consegue manter estados vibracionais (EVs) e desassins
instantâneas eficazes, praticamente automáticas, sem maiores esforços, quando bem entende, em relação a todo tipo de energias conscienciais antipáticas ou intrusivas, onde se manifesta.
31. Duplologia. O conscienciólogo, homem ou mulher, compõe, quando necessário, discreta e ativa dupla evolutiva em bases, antes de tudo, atendendo ao trinômio assistência-Pedagogia-megafraternidade.
32. Empatia. Respirando nesta dimensão, combate toda gurulatria em silêncio, tornando-se, de algum modo, aparentemente vulgar, a fim de facilitar a empatia no exercício exemplificativo (autexemplarismo cosmoético) da tares em grau elevado.
33. Entendimento. Não impõe inculcações ou heterodeterminações a ninguém. Busca
informar a fim de expandir a autolucidez, o entendimento, a apreensão técnica e a recuperação
dos cons magnos (resgates intelectivos) dos indivíduos, ouvintes ou interlocutores.
34. Evolutionarium. Nesta vida material, mantém o holopensene pessoal por Evolutionarium pragmático, abraçando seres de todos os níveis, eliminando as desafeições de quaisquer
naturezas, com universalidade e pacifismo, instalando escolas evolutivas.
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35. Experimentologia. Nesta existência, dedica-se ao voluntariado solidário mais eficaz
em tempo integral, com horas extras, esforços concentrados, tours de force, iniciativas e contribuições pessoais.
36. Exposição. Cidadão, ou cidadã, sabe ser necessário aparecer publicamente, no entanto, sem excessos, apenas discretamente, no cumprimento da tares policármica, autogescons
e megagescons, no pré-anonimato evolutivo e desempenho das heterodeslavagens subcerebrais.
37. Gratidão. As multidões sentem indefinida, mas inescondível gratidão pelo evoluciólogo, em função dos encaminhamentos evolutivos regeneradores, acumulados e oferecidos ininterruptamente através das atividades (eventexes) desenvolvidas no período da pré-ressomática.
38. Habitologia. O evoluciólogo tem a Evoluciologia à conta da Habitologia, ou o estudo e pesquisa com reverificações incansáveis dos hábitos melhores individuais, as condutas
e comportamentos mantenedores das rotinas e pararrotinas pessoais úteis e de bom humor.
39. Hierarquia. Revive, simultaneamente, múltiplos patamares evolutivos, por exemplo, estes 9 períodos ou fases clássicas de desenvolvimento da inevitável escala evolutiva das
consciências: pré-serenão vulgar; isca assistencial interconsciencial consciente; tenepessista veterano; projetor consciente; epicon lúcido; conscienciólogo; ser desperto; semiconsciex; e teleguiado autocrítico.
40. Higiene. Ressomado, tem na Higiene Consciencial o alicerce do equilíbrio íntimo,
a fim de se sobrepor aos percalços das atividades próprias das tarefas do esclarecimento (tares),
gestações conscienciais (gescons) e aplicações policármicas, mantendo contatos incessantes com
múltiplas categorias de personalidades.
41. Hiperacuidade. Quando consciex, promove a expansão óbvia da autolucidez benevolente possível do ambiente, nas visitas aos humanos (automaturidade), ampliando as redes de
ideias na macroanálise do Cosmos por intermédio da catálise do discernimento evolutivo.
42. Holobiografias. É experiente, em toda eventualidade, na aplicação inteligente e melhor da holobiografia pessoal. Amplia a holomemória para incorporar o conhecimento das vivências de centenas de consciências do próprio grupo evolutivo, além de dedicar-se esforçadamente
ao estudo acurado e detalhista dos fatos e feitos do trinômio holobiografias-autobiografias-biografias (retrobiografias) das grandes personalidades históricas. Parademógrafo especializado,
tem autoconsciência demográfica e parademográfica.
43. Holocarmologia. Elege a policarmalidade qual campo técnico e paratécnico de atividades de esclarecimento, gescons ou gestações conscienciais, como sendo a filosofia de vida
cosmoética.
44. Holomaturologia. Aplica o autodiscernimento paracronológico, engramas, flashes
e visões panorâmicas retrocognitivas (autorretrocognições) com percuciência, tendo nas prioridades evolutivas ponderadas o maior indício de maturidade pessoal, tornando-se pilar da holomaturidade.
45. Holopensenologia. Acumula pessoalmente marcas funcionais, produtivas e facilitadoras das próprias formas holopensênicas evolutivas do trinômio retrovidas-retrossomas-retroproéxis, neste planeta, em locais, épocas, Socins, mesologias e culturas diversificadas, através de
múltiplas vidas humanas no decurso dos séculos.
46. Holotecário. Na vida de homem ou mulher, supera o padrão vulgar do usuário da biblioteca pessoal para compor a holoteca particular onímoda, tornando-a acessível ao público interessado, mantendo leituras multifacetadas e generalistas a vida toda, tendo no Cosmos, a Holoteca Básica do holoconhecimento.
47. Homeostase. Promove a difusão da homeostase própria para o equilíbrio da psicosfera da pessoa carente e assistida, quando sensitiva e capaz de mantê-la daí em diante.
48. ICs. Inspira, esclarecendo na posição de amparador extrafísico de função, as pessoas-chave, os líderes responsáveis, os governantes humanos mais lúcidos e acessíveis (Politicologia, Parapoliticologia, Paradireito) e, evidentemente, os dirigentes das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).

Enciclopédia da Conscienciologia

10479

49. Inteligência. Vive a inteligência evolutiva como embasamento para a própria vontade, autodeterminação e decisão nas manifestações pensênicas, atento ao respeito aos direitos de
todos os princípios conscienciais em evolução.
50. Intencionalidade. Nesta existência, exemplifica o trinômio polimatia-poliparapsiquismo-policarmologia com a depuração maior da intencionalidade e das autotendências.
51. Intermediário. É a consciência representando a melhor interface, contato ou intermediário para acessarmos o Homo sapiens serenissimus. Do ponto de vista prático, o mais racional é buscarmos, antes de tudo, rastrear o evoluciólogo na vida humana a fim de alcançarmos
o Serenão mais indiretamente.
52. Intermissiologia. Desfruta, em toda intermissão, de amplas possibilidades de recursos de assistência sem desgastes nem interveniências espúrias da Megabaratrosfera extrafísica
terrestre. Alcança a primeira e a segunda dessomas, de imediato, simultaneamente, ao experienciar o descarte do corpo humano.
53. Invexologia. Vive a inversão existencial desde jovem, aplicando também a reciclagem existencial quando preciso, sem enfrentar maiores problemas pessoais ou complicações, porém minimizando malentendidos e conflitos.
54. Lexicografia. Empregando o cérebro, demonstra evidente entendimento da Lexicografia Prática, ultrapassando a posição carente dos autores mercantilistas, doando com autodespojamento os próprios patrimônios intelectuais (copyrights de obras escritas e outras criações) a favor de todos.
55. Liderança. Exerce liderança discreta, distribuindo atribuições e responsabilidades
para as companhias evolutivas e os circundantes, com alto teor de realização, exaltando sempre
o bom ânimo no cumprimento dos deveres e obrigações naturais.
56. Logicidade. Ajuda ao carente a sobrepor lógica na vivência de sonhos e pesadelos
(onirismos) com os próprios conhecimentos aprofundados sobre a Projeciologia e a Tudologia, no
megaplanejamento da automatematização consciencial.
57. Macrossomatologia. Enverga, invariavelmente, específico macrossoma condicionado para a realização da maxiproéxis, em cada vida humana pessoal, buscando melhor instrumentação e capacidade de intensificar a participação na essência das coisas e realidades sincrônicas
do Cosmos. Existem gradientes holossomáticos. O macrossoma do evoluciólogo é mais aperfeiçoado em comparação ao do ser desperto e menos aperfeiçoado quanto ao do Serenão.
58. Materpensenidade. Obviamente, mantém o materpensene omniassistencial, pessoal,
orientado na aplicação dos princípios da Evoluciologia e da Assistenciologia onde se manifesta.
59. Mediador. Com energias conciliatórias, é mediador extrafísico situado entre 2 ou
mais litigantes, durante a implantação prática do trinômio enfrentamentos-acareações-heterodesassédios, interconscienciais, tanto em relação à extra quanto à intrafisicalidade. Concede, rotineiramente, entrevistas extrafísicas aos candidatos à ressoma.
60. Megacons. Alcança ampla recuperação dos megacons, quando no soma, obtendo
o primado da autoconsciencialidade ou a hiperlucidez quase integral adequada para si mesmo em
função dos trabalhos pessoais em andamento.
61. Megaprioridades. Prioriza a autexpressão cosmoética com o autodiscernimento
constante quanto à sabedoria da inteligência evolutiva, buscando diminuir, em todo lugar, o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose.
62. Mentalsomatologia. Sabe dispor desembaraçadamente, em conjunto, de ricos dicionários cerebrais de sinônimos e também analógicos ou de ideias afins, em definições e avaliações
cosmanalíticas (cosmograma) e cosmossintéticas (cosmossínteses), na dissecção do autoconhecimento prioritário, de ponta.
63. Minipeça. Em qualquer contingência existencial (Proxêmica) e temporalidade (Cronêmica) sabe ser peça menor, ou minipeça autoconsciente, compenetrada e responsável, dentro de
vasta estrutura solidária, interconsciencial e interdimensional.
64. Minirrecéxis. Na vida extrafísica, em visita aos ambientes intrafísicos, torna evidente as catálises das recins, empreendidas discretamente por ele, ao modo de inesperada minirrecé-
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xis, com aquisição de neossinapses e neoparassinapses dos cérebros, na eliminação das protopropensões reptilianas.
65. Multidimensionalidade. Em qualquer circunstância é personalidade multidimensional, com autoconscientização pacífica obtida por intermédio de redobradas projeções de consciência contínua (PCC).
66. Multimoréxis. Funcionando com androssoma ou ginossoma, é moratorista a maior,
ressoma após ressoma, século após século, executando maxiproéxis, começando pelos alijamentos ou anulações máximas possíveis das coleiras do ego ou cangas sociais.
67. Neofilia. Aborda as realidades com invariável abertismo neofílico de quem questiona e refuta, pesquisando ininterruptamente na posição de cidadão (ou cidadã) do Cosmos, elevado
ao status de Escola da Evoluciologia.
68. Número. Pela lógica natural dos fatos e parafatos, existe maior número de evoluciólogos – no mínimo, centenas – em comparação com os Serenões – algumas dezenas –, neste planeta. Evidentemente, isso torna menos difícil o acesso a tais personalidades quando vivemos aqui.
69. Ofiexologia. No grau de consciex ofiexóloga, é o megapeão, trabalhando em muitos
lugares simultaneamente. Em visitações extrafísicas, desenvolve o esvaziamento da pressão holopensênica da oficina extrafísica (ofiex) do(a) tenepessista veterano (a), promovendo encaminhamentos extrafísicos adequados.
70. Omniglotismo. Imerso no soma, vive o omniglotismo aberto, encarando o Cosmos
com a Linguística de quem já entende alguma estrutura do conscienciês, aplicando percepções
e parapercepções lúcidas aos contatos interconscienciais, estudos, investigações, auto e heteropesquisas.
71. Pangrafismo. Comunica ideias da cosmovisão, por atacado, aos pré-serenões portadores de parapsiquismo desenvolvido, através da pangrafia mais evoluída, aplicada e vivida na assistencialidade.
72. Paracerebrologia. Emprega, de maneira excepcional, mesmo quando na vida humana, os recursos diretos do paracérebro, implementando os autodesempenhos mentaissomáticos
com upgrades diários.
73. Paracronologia. Concentra o megafoco das análises das fichas evolutivas das consciências, a partir do passado imutável, na dinamização do presente-já-futuro, próximas existências
humanas e intermissões laboriosas.
74. Parapedagogiologia. Por onde vai, intrafisicamente, centraliza na reeducação e no
magistério moderno o trabalho prático, incessante, mas discreto, da Parapedagogiologia ministrada à microminoria da população mais lúcida quanto à inteligência evolutiva.
75. Paraprocedência. Na vida humana, torna-se autoconsciente, de modo sadio, quanto
à paraprocedência (extrafísica), com todas as vantagens derivadas desse conhecimento, desde
a puberdade, devido aos desempenhos assistenciais interconscienciais constantes, com saldos
sempre maiores na ficha pessoal.
76. Parassessoria. O evoluciólogo situa-se no patamar progressivo entre o teleguiado
autocrítico e o Serenão, definindo, antes, o próprio destino com autolucidez, a fim de ajudar,
depois, aos demais a definirem os destinos pessoais e grupais, ao modo de assessor, ou parassessor, dos Serenões.
77. Parassociologia. Lidera cosmoeticamente, com alto grau de responsabilidade, a catálise do trinômio soluções de problemas–resoluções de conflitos–progressões de tarefas, com
encaminhamentos oportunos das vidas intrafísicas por onde passa.
78. Personalidade. Não se incomoda pessoalmente com quem foi no passado, mas sempre busca saber e vivenciar quem é hoje, no aqui e agora, na dimensão onde está.
79. PL. Usa a soltura do energossoma, as descoincidências holossomáticas intencionais
e a projetabilidade lúcida, tanto na vida intrafísica quanto na extrafísica, sem tropeços nem excessos, nos contatos, pesquisas e atos assistenciais, com equilíbrio holossomático multidimensional, seja empregando 2 ou 4 veículos de manifestação.
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80. Planejamento. Enfoca, na condição de tarefa principal, o planejamento progressivo
individual e grupal dos componentes grupocármicos mais chegados, com quem vivencia maior
empatia e compartilha tarefas libertárias.
81. Policarmologia. Com a própria conta policármica aberta e ativa a partir dos primeiros passos conscientes de ser humano, procura o rendimento evolutivo (saldo positivo da ficha
evolutiva) e não o rendimento econômico (saldo positivo da conta bancária), em todos os desempenhos. Não obstante, vivendo com autoconsciencialidade large, vive sem grandes preocupações
econômico-financeiras.
82. Pré-Ressomatologia. Assiste intensamente, de modo direto, aos carentes extrafísicos (paracomatosos, parapsicóticos, satélites de assediadores e conseneres), no período pré-ressomático, conforme o grau de entendimento e predisposição pessoal de cada qual.
83. Presenciologia. Aplica, com eficácia evidente, a própria força presencial autossuficiente e inescondível, no emprego das energias conscienciais (passaporte energético) e nas manifestações parapsíquicas onde se manifesta, a fim de não constranger nem coagir os presentes.
84. Primeneres. Envergando o soma, dispõe e é capaz de patrocinar euforins e ciclos de
primaveras energéticas (ciprienes) para si próprio, sem, no entanto, abusar desses recursos positivos, mas de âmbito egoico, passíveis de serem regressivos e desviantes dos trabalhos libertários
dos outros.
85. Princípios. Demonstra a vivência de princípios firmes e determinantes para viver
a experiência humana, dedicados à consecução da maxiproéxis grupal (perseverança), com criatividade e inventividade incomuns, orientado pelo trinômio Neofilia-Neologia-Heurística.
86. Proexologia. Desenvolve as funções superespecializadas de orientador e planificador de programações existenciais para legiões de componentes do grupo de evolução, dentro da
atmosfera específica da Parapedagogiologia dos Cursos Intermissivos.
87. Psicossoma. Intrafisicamente, é capaz de promover o irrompimento positivo do psicossoma quando se faz útil à assistencialidade prática e à profilaxia de melins e até de melexes reflexas de seres extrafísicos intrusos.
88. Psicossomatologia. Obtém bons resultados na assistencialidade do trinômio paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos retrocognitivos nas adversidades impactantes dos outros a fim de ajudá-los a atingir a autoneopensenidade libertária.
89. Remissões. Ao sentir a presença extrafísica mais demorada do evoluciólogo (ou
evolucióloga), a pessoa sensível pode detectar os efeitos óbvios das remissões de minidoenças,
desconfortos cronicificados, dermatoses simples e pequenas infecções.
90. Ressomatologia. Labora nas dimensões adstritas ao encaminhamento das ressomas
das consciexes em direção à intrafisicalidade, inserido no universo das seriéxis grupais e dos
ecossistemas existenciais (Genética, Mesologia, Paragenética ou o neotudo).
91. Reurbanizações. Junto aos Serenões, quando no período intermissivo, é ativo reurbanista extrafísico, além de patrocinar excursões extrafísicas paratécnicas de grupos de paraestudantes dos Cursos Intermissivos a outros planetas habitados, exercendo a liderança de grupo volitativo (volitação).
92. Segundão. No período humano, busca ficar sempre, sem timidez, mas intencionalmente, em plano secundário – hollow profile, second-in-command, segundão, secretário, subchefe, subdiretor, substituto, suplente, vice, coadministrador, coautor, coepicon, cotenepessista, coterapeuta, coadjutor, assessor, assistente, auxiliar –, minimizando a exposição natural das realizações e orientações evolutivas pessoais.
93. Socin. Participa dos trabalhos de assistência específica às instituições intrafísicas ou
aos grupocarmas, dentro da Socin, com autoconscientização da aplicação do trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo dos fatos (Fatuística) e parafatos (Parafatuística), casos (Casuística) e paracasos (Paracasuística).
94. Taquipsiquismo. Vive sempre o taquipsiquismo teático (autopercuciência) com extrema paciência nas atividades de solidariedade, sabendo ouvir as requisições provenientes de todas as procedências e qualificações.
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95. Tenepessismo. Na intrafisicalidade, pratica o tenepessismo ainda jovem, de modo
amplo e ininterrupto, dispondo de ofiex ativa, a sinalética energética e o autoparapsiquismo
desenvolvido dentro da vivência da desperticidade lúcida. Convive muito bem com o antagonismo magnitude do fenômeno / discrição da consciência.
96. Transmigrações. É elemento-chave da paramagistratura nas avaliações conscienciais dramáticas e drásticas nas megatarefas das paratransmigrações compulsórias das consciexes
anticosmoéticas (consréus transmigráveis) aos planetas evolutivamente inferiores à Terra, atividade adstrita ao universo do Paradireito.
97. Verpons. Sabe dosificar, com inteligência, as ideias originais, verpons ou verdades
relativas de ponta, respeitando os limites de cada pessoa, sem gerar estupros evolutivos anticosmoéticos, nos trabalhos assistenciais, pedagógicos ou de contatos interpessoais. Não impõe nada.
Somente aponta e informa, mesmo expressando o voto de Minerva.
98. Vínculos. Valoriza os vínculos conscienciais mantidos com seres subumanos, humanos e extrafísicos de todos os graus de lucidez, dentro da megafraternidade e com respeito atento
às sincronicidades do fluxo contínuo concentrado das realidades do Cosmos.
99. Visitação. Dessomado, o evoluciólogo, homem ou mulher, potencializa o período da
visitação ao holopensene intraterrestre com a promoção da vivência de primavera energética singular para os parapsiquicamente sensíveis, próximos.
100. Zoologia. Nos planos específicos, atua no prosseguimento complexo da depuração
e evolução grupal dos animais subumanos, dentro da Parazoologia e Zoologia, objetivando a vivência teática da família universal da microfauna à Primatologia (ontogênese, filogênese).
Discrição. Sob a ótica da Conscienciometrologia, na análise do perfil do evoluciólogo,
eis, na ordem alfabética, 13 megatrafores afirmando o valor da discrição e do comedimento em
tarefas evolutivas exequíveis incluídos na listagem das 100 características:
01. Autafetividade: Duplismo (31).
02. Autatacadismo: Atacadismo (08).
03. Auteuforins: Primeneres (84).
04. Autevolução: Parapedagogiologia (74).
05. Autocomedimento: Cosmoconsciência (26).
06. Autoconsciência: Minipeça (63).
07. Autodespojamento: Lexicografia (54).
08. Autodiscrição: Exposição (36).
09. Autominimizações: Segundão (92).
10. Autorrealizações: Liderança (55).
11. Autorrecins: Minirrecéxis (64).
12. Autorrenúncias: Desassedialidade (29).
13. Autovulgaridade: Empatia (32).
Trissociações. De acordo com a Holomaturologia, importa enfatizar as trissociações ou
os 13 trinômios técnicos seguidos pelo evoluciólogo, apontados nos 100 parágrafos explicitados
e, aqui, listados na ordem alfabética:
01. Trinômio afinidade-intimidade-antiguidade: Amparador (02).
02. Trinômio assistência-Pedagogia-megafraternidade: Duplologia (31).
03. Trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo: Socin (93).
04. Trinômio enfrentamentos-acareações-heterodesassédios: Mediador (59).
05. Trinômio holobiografias-autobiografias-biografias: Holobiografias (42).
06. Trinômio mundinho-interiorose-apriorismose: Megaprioridades (61).
07. Trinômio Neofilia-Neologia-Heurística: Princípios (85).
08. Trinômio pessoa-grupo-coletividade: Autoverbação (16).
09. Trinômio paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos retrocognitivos: Psicossomatologia (88).
10. Trinômio polimatia-poliparapsiquismo-policarmologia: Intencionalidade (50).
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11. Trinômio ressomas-dessomas-intermissões: CMP, ciclo multiexistencial pessoal
(23).
12. Trinômio retrovidas-retrossomas-retroproéxis: Holopensenologia (45).
13. Trinômio soluções de problemas–resoluções de conflitos–progressões de tarefas:
Parassociologia (77).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o evoluciólogo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
03. Articulador: Evoluciologia; Neutro.
04. Atrator: Evoluciologia; Neutro.
05. Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
06. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
07. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
09. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
10. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
11. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
12. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
13. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
14. Garantia evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

O EVOLUCIÓLOGO TEM NA SERENOLOGIA O PRÓXIMO
PASSO EVOLUTIVO, À VISTA, DESAFIADOR, SEM SE
PREOCUPAR, AINDA, COM A VIVÊNCIA DO ANONIMATO
COSMOÉTICO DO HOMO SAPIENS SERENISSIMUS.
Questionologia. Qual a relação da Evoluciologia com você? Qual ideia ou contato você
já manteve atribuível a evoluciólogo?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 101 e 102.
02. 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 67, 102, 184, 197, 198, 228, 259, 429,
453, 488, 809, 1.070, 1.102 e 1.113.
03. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 11.
04. 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 13. 26 e 130.
05. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 24.
06. 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 549.
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07. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 623, 671, 672, 678 e 725.
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EVOLUTIVIDADE PLANEJADA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A evolutividade planejada é o estado, qualidade ou condição de desenvolvimento e aperfeiçoamento consciencial, tecnicamente programada, estruturada, projetada e organizada a partir das priorizações cosmoéticas, conquistada pela conscin, homem ou mulher, de modo autoimposto, com lucidez e autodiscernimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo evolução deriva do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; arrojar; despenhar;
precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo plano procede do mesmo idioma Latim, planus, “plano; chão; nivelado”. Apareceu no Século XIV. A palavra
planejar surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Qualidade da evolução planejada. 2. Autovivência das prioridades
planejadas. 3. Crescendo evolutivo autossustentado. 4. Evolutividade programada. 5. Autodesempenho evolutivo premeditado. 6. Aquisição evolutiva planejada.
Neologia. As 3 expressões compostas evolutividade planejada, evolutividade planejada
a menor e evolutividade planejada a maior são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Improviso antievolutivo. 2. Entropia antievolutiva. 3. Ausência de
planejamento evolutivo. 4. Evolutividade determinística. 5. Leniência involutiva. 6. Existência
improvisada. 7. Esforço evolutivo ectópico.
Estrangeirismologia: o status quo planejado; o multiexistential strategic planning;
a Selbstüberwindung; o long-term planning; os sucessivos breakthroughs; o upgrade evolutivo;
o continuous selfimprovement.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das autopriorizações evolutivas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste evolutividade inopinada.
Citaciologia. A evolução consciencial não dá saltos, mas exige pequenos passos lúcidos
e diários na desconstrução de autenganos multimilenares (Dulce Daou, 1956 –).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; o holopensene pessoal catalítico
da evolução; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da cosmovisão;
o holopensene do dinamismo evolutivo; o holopensene pessoal da intrafisicalidade evolutiva;
o holopensene pessoal da automotivação cosmoética; o holopensene pessoal da hiperacuidade
evolutiva; o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene do autesforço máximo; o holopensene pessoal da proéxis; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a autopensenização sistematizada.
Fatologia: a evolutividade planejada; a evolutividade planejada em dupla evolutiva
(DE); a autorganização cronêmica; a catálise evolutiva; a autossuperação evolutiva; a autorganização racional; o planejamento técnico otimizando a autevolução; a gestão evolutiva lúcida;
o mapa estratégico evolutivo; o plano de ação evolutivo; o indicador de desempenho evolutivo;
a qualidade, eficiência, eficácia e efetividade evolutiva; a precisão evolutiva; a inteligência evolutiva (IE) em ação; o compléxis e o incompléxis; a evolutividade a menor, deficitária; a vontade
em projeto; o método evolutivo; o propósito evolutivo; o foco evolutivo; a opção pela invéxis;
a consecução consistente da proéxis; a qualidade da proéxis pessoal ou grupal (maxiproéxis);
o planejamento milimétrico; a aceleração da História Pessoal; a estratégia evolutiva; a organiza-
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ção autevolutiva; o deficit e o superavit evolutivo; o saldo em conta-corrente grupocármica; a assistência universalista; a agenda meticulosa; a ação evolutiva calculadamente desenvolvida;
a Conscienciometrologia; o cronograma evolutivo; a evitação da autodesorganização; a extinção
do jeitinho brasileiro; as prioridades evolutivas planificadas; a autopriorização evolutiva; a ambição evolutiva; a colheita intermissiva; o projeto evolutivo; o planejamento das ações cosmoéticas
para atingir o fim determinado; os recursos financeiros, materiais, culturais e intelectuais a serviço da evolutividade planejada; a antitécnica evolutiva, notadamente quanto à imperícia, a inabilidade e inaptidão; os fatores intervenientes da matriz cultural; a melhoria do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a interassistencialidade racional cosmoética; a reciclagem existencial continuada; a catálise social; o fulcro das neoperspectivas; as tarefas do esclarecimento (tares); o Zeitgeist; o palco existencial; a amortização evolutiva autoconsciente; as unidades de medida das especialidades intrafísicas; as unidades de medidas conscienciais; a Escala Evolutiva das Consciências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo de função; o assédio de função; o desassédio mentalsomático; o planejamento da programação existencial pré-ressomática; os recursos pré-ressomáticos; a Paragenética; a fôrma holopensênica; o modelo evolutivo Homo sapiens serenissimus; a tenepes; a ofiex; as chaves retrocognitivas; as retrocognições; as sincronicidades; a autodileção paragenética; a colheita intermissiva; o espólio autorrevezador; a autobiografia multiexistencial intencionalmente entrosada de vida em vida; o planejamento estratégico multiexistencial; a concausa extrafísica e o fato interveniente; o Curso Intermissivo (CI); a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o planejamento autevolutivo com
o evoluciológo; a minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo planejamento pré-ressomático–evolutividade planejada;
o sinergismo autanálise–teática evolutiva–recuperação de cons; o sinergismo conquista evolutiva
anterior–conquista evolutiva posterior.
Principiologia: o princípio da evolutividade pessoal; o princípio autevolutivo da máxima eficiência, eficácia e efetividade no lineamento da evolutividade planejada.
Codigologia: a intencionalidade quanto às opções evolutivas qualificada no código pessoal de Cosmoética (CPC); o digo pesso l de Cosmo ti ajustando a autoprodutividade ao
próprio fôlego sem ceder ao trinômio des nimo-preguiç -desist n i .
Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada; a teoria e o método do planejamento
técnico na produção da máxima efetividade evolutiva.
Tecnologia: a técnica do planejamento estratégico multiexistencial; a técnica do planejamento milimétrico; a técnica do detalhismo evolutivo; a técnica do maxiplanejamento invexológico; a técnica do crescendo proexológico; a técnica do crescendo evolutivo; a técnica de mais
1 ano de vida intrafísica; a técnica do conscienciograma; as técnicas do proexograma; a técnica
das prioridades conscienciológicas evolutivas; as técnicas autoconscienciométricas de avaliação
consciencial; as técnicas aplicadas ao desenvolvimento evolutivo; a técnica da autodeterminação
decenal.
Voluntariologia: a aglutinação interconsciencial da integração evolutiva do voluntariado; o voluntari do n s Instituiç es Cons ien io ntri s (ICs); a imprescindibilidade da cosmoeticidade a maior no voluntariado conscienciológico; o voluntariado tarístico; o voluntário autor;
o voluntário autopesquisador docente; a vinculação inabalável no paravoluntariado cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
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Colegiologia: o Col gio Invisível d Evolu iologi ; o Col gio Invisível d Cons ien iometrologia; o Col gio Invisível dos Cons ien iômetr s; o Col gio Invisível d Assisten iologi .
Efeitologia: a paralysis by analysis (paralisia pela análise) enquanto efeito paralisante
da ação, da escolha não exercida e do medo de errar.
Neossinapsologia: as neossinapses da evolutividade planejada a maior; o recrudescimento neossináptico da evolutividade planejada a menor; as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo analítico autavaliação-heteravaliação; o ciclo multiexistencial; o ciclo do planejamento estratégico multiexistencial; o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; os ciclos pluriexistenciais afins, dentro dos laços da lei de causa
e efeito (Grupocarmologia); o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo energético
interassistencial EV–tenepes–ofiex pessoal; os patamares do ciclo de crescimento autevolutivo;
o ciclo evolutivo conquistar-manter-expandir.
Enumerologia: a autevolutividade; a autoconsciencialidade; a autorganizabilidade; a introspectividade; a autoprioridade; a multiexistencialidade; a ressomaticidade. O abertismo consciencial; o juízo crítico; a logicidade cosmoética; o alinhamento das aquisições; a economia de
males; a autossustentabilidade energética; a auto-herança parapsíquica.
Binomiologia: o binômio evolutividade planejada–assistencialidade a maior.
Interaciologia: a interação voluntariado cosmoético intencionalmente planejado–aceleração da História Pessoal; a interação aquisição evolutiva predecessora e subsequente–progressão evolutiva planejada; a interação planejamento intermissivo–evolutividade planejada–proéxis
pessoal–proéxis grupal.
Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica; o crescendo patológico ectopia consciencial–melin–melex; o crescendo da Escala Evolutiva das Consciências; o crescendo evolutivo bom-melhor.
Trinomiologia: o trinômio autanálise–autoprioridade conscienciológica–planejamento
técnico evolutivo; o trinômio motivação-vontade-ação.
Polinomiologia: o polinômio análise–síntese–intencionalidade–juízo crítico–decisão.
Antagonismologia: o antagonismo evolutivo método / improviso; o antagonismo eficácia / ineficácia; o antagonismo priorização / posterioridade; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo organização / desorganização; o antagonismo sistematização / aleatoriedade; o antagonismo autavaliação conscienciométrica / acrasia crônica; o antagonismo percuciência autocognitiva / dispersão consciencial; o antagonismo detalhismo técnico / perfeccionismo
patológico; o antagonismo autodesassédio / autassédio consciencial; o antagonismo autoconquista permanente / autoconquista temporária.
Paradoxologia: o paradoxo evolutividade planejada–trade off; o paradoxo consciência
humana–autovivência pré-humana; o paradoxo do macrossoma idiota.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; a lei
de ação e reação; a vivência da lei da economia de males.
Fobiologia: a evoluciofobia; a priorofobia; a neofobia; a autodisciplinofobia; a decidofobia; a autocriticofobia; a sociofobia; a conviviofobia; a intelectofobia.
Sindromologia: a síndrome do avestruz; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da procrastinação.
Maniologia: a mania de postergar o começo de qualquer coisa para a próxima segunda-feira; a mania viciada de empurrar com a barriga corrompendo o ranking pessoal de prioridades.
Mitologia: o mito da improvisação.
Holotecologia: a metodoteca; a evolucioteca; a ciencioteca; a assistencioteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a invexoteca; a ressomatoteca; a seriexoteca; a projecioteca; a cognoteca; a criticoteca; a energossomatoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Proexologia; a Seriexologia; a Autopriorologia; a Crescendologia; a Ciclologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Metodologia; a Holomaturologia; a Teleologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin enciclopedista; a consréu ressomada; a isca humana lúcida; a dupla evolutiva; o grupo evolutivo; o grupocarma; a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o evoluciólogo; o planejador evolutivo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o sistemata; o autodecisor; o intermissivista; o conscienciômetra; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o autor conscienciológico; 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 tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o pré-serenão vulgar; o tarefeiro do esclarecimento; o autorrevezador; os professores do Curso Intermissivo; o orientador evolutivo.
Femininologia: a evolucióloga; a planejadora evolutiva; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a sistemata; a autodecisora; a intermissivista; a conscienciômetra; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a autora conscienciológica; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a pré-serenona vulgar; a tarefeira do esclarecimento; a autorrevezadora; as professoras do Curso Intermissivo; a orientadora evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
organisatus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens epicentricus;
o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus;
o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: evolutividade planejada a menor = o aperfeiçoamento consciencial tacanho, infraplanejado, subutilizando as potencialidades, recursos e trafores pessoais; evolutividade
planejada a maior = o aperfeiçoamento consciencial vigoroso, supraplanejado, priorizando o emprego máximo das potencialidades, recursos e trafores pessoais.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial; a cultura das prioridades evolutivas;
a cultura da inteligência evolutiva; a cultura da organização existencial; a cultura da autorganização; a cultura da Autexperimentologia; a cultura da técnica do detalhismo evolutivo; a cultura
do compléxis; a cultura da evolutividade planejada.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, dispostas na ordem alfabética, 30 categorias de planejamentos racionais associados ao aperfeiçoamento consciencial:
01. Adaptativa: no atendimento da dinâmica e circunstâncias do contexto vivenciado.
02. Alimentar: no atendimento da saúde alimentar (intrassomaticidade).
03. Assistencial: no atendimento da interassistencialidade a maior (maxifraternidade).
04. Assomática: no atendimento aos trabalhos multidimensionais (multidimensionalidade).
05. Contingencial: no atendimento e prevenção das causas identificáveis.
06. Cultural: no atendimento da intelectualidade universalista.
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07. Diária: no atendimento da agenda evolutiva.
08. Doméstica: no atendimento da sustentabilidade familiar.
09. Duplista: no atendimento da evolutividade intercooperativa a 2.
10. Educacional: no atendimento da sustentação evolutiva lúcida (autodidatismo ininterrupto).
11. Energético-parapsíquica: no atendimento do incremento interassistencial orientado
ao crescendo EV-tenepes-ofiex.
12. Financeira: no atendimento da inarredável independência econômico-financeira
e respectiva administração eficente.
13. Formação acadêmica: no atendimento da formatação educacional pessoal e a respectiva interação formação acadêmica–Conscienciologia.
14. Formal: no atendimento da integração das demandas com método.
15. Integrada: no atendimento da racionalização integrativa dos recursos.
16. Intermissiva: no atendimento do completismo proexológico.
17. Invexológica: no atendimento da inversão do contrafluxo sociocultural da Socin em
favor das iniciativas magnas pessoais na invéxis.
18. Laboral: no atendimento dos resultados laborais aprimorados.
19. Médica: no atendimento da saúde e emprego correto do soma orientada ao trinômio
profilaxia-preservação-longevidade.
20. Multiexistencial: no atendimento intencional das ações entrosadas pró-autorrevezamento multiexistencial.
21. Previdenciária: no atendimento das necessidades da longevidade sustentável.
22. Proexológica: no atendimento da técnica do trinômio motivação-trabalho-lazer.
23. Profissional: no atendimento da vivência deontológica profissional e cosmoética.
24. Reativa: no atendimento de reposicionamentos frente a cenários dinâmicos.
25. Ressomática: no atendimento da logística do contexto ressomático intrafísico.
26. Saúde holossomática: no atendimento da homeostase holossomática (checkup holossomático).
27. Tarística: no atendimento da interassistencialidade madura.
28. Teática universalista: no atendimento das realizações maxifraternistas.
29. Técnico-científica: no atendimento da conformidade metodológica do projeto.
30. Tributária: no atendimento da conformidade legal, tributária e regularidade institucional quanto à condição de utilidade pública.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a evolutividade planejada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
05. Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Espólio autorrevezador: Autorrevezamentologia; Neutro.
09. Maxiconquista atual: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Maximização: Evoluciologia; Neutro.
11. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
12. Necessidade evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
13. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
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14. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
15. Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.

A EVOLUTIVIDADE PLANEJADA A MAIOR SERÁ, NO MÍNIMO, A CONDIÇÃO DE MÁXIMO ESFORÇO, ENQUANTO
DEMANDA LÚCIDA SOBRE O LIMITE DAS CAPACIDADES,
DETERMINAÇÃO E FORÇA DE VONTADE DA CONSCIN.
Questionologia. Quanto esforço você, leitor ou leitora, estaria disposto a investir na qualificação autevolutiva? Qual motivo o impede de empreender a condição de máximo esforço evolutivo planejado?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; revisores Alexandre Zaslavsky; et al.;
260 p.; 14 seções; 135 caps.; 14 E-mails; 185 enus.; 46 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 7 websites; glos.
210 termos; 403 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 17 a 25.
2. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tania Guimarães; revisoras Ana Flávia Magalhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 18 webgrafias; 8 websites; glos.
171 termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 82
e 172.
3. Mello, C. Paulo; Multiexistential Strategic Planning; Artigo; Journal of Conscienciology; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 24; 1 diagrama; 3 enus.; 1 tab.; 3 notas; 14 refs.; International Academy of Consciousness (IAC) London; April, 2004; páginas 311 a 331.
4. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
53, 65, 71, 117 e 181.
5. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
950, 892, 978, 1.005 a 1.008 e 1.015.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1 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 106, 421
e 433.
7. 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; página 559.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 131, 344,
383, 465, 539, 599 e 645.
Webgrafia Específica:
1. Hernandes, Paulo; mprego do sufixo “-dade” (“-idade”) Dica N. 165; Sexta, 26.09.08; 1 E-mail;
3 enus.; disponível em: <http://www.paulohernandes.pro.br/dicas/001/dica165.html>; acesso em: 17.05.13.

P. C. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

10491

EV TRÍPLICE
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O EV tríplice é o ato da instalação energética espontânea, ao mesmo tempo,
sem grandes autesforços da vontade determinada, ao modo de reação básica do dia a dia, ou de
cada momento, em qualquer local, do estado vibracional, do arco voltaico craniochacral e da
automegaeuforização conjugados, por parte da conscin lúcida, intermissivista, veterana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo estado deriva do idioma Latim, status, “modo de estar; posição; situação; condição”. Surgiu no Século XII. O voc bulo vibracional procede também do idioma Latim, vibrare, “vibrar; agitar”. A palavra vibrar apareceu no Século XVI. O termo tríplice vem do
mesmo idioma Latim, triplex, “tr plice”, constitu do pelo elemento de composição tres, “tr s; tr s
vezes; tr s partes”, e pelo verbo plicare, “dobrar; enroscar; entrançar”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. EV triplo. 2. EV composto. 3. EV ampliado. 4. Estado vibracional
conjugado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo triplo: triple; trípleto; triplex; triplicação; triplicada; triplicado; triplicar; triplicata; tríplice; triplicidade;
triplenervado; triplinérveo; triplenervoso; triploblástico; triplóide; triploidia; triplostêmone.
Neologia. As 3 expressões compostas EV tríplice, EV tríplice intrafísico e EV tríplice extrafísico são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. EV comum. 2. Estado vibracional simples.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o breakthrough parapsíquico pessoal; o ballonnement; 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 autodiscernimento quanto à holomaturescência da energossomaticidade autodefensiva interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal desassediado da conscin epicentro consciencial; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; o holopensene acolhedor
das ECs; o parafato do ene do pensene pessoal ser o veículo de impregnação da autoconsciencialidade no Cosmos.
Fatologia: o estado de graça habitual da conscin; a vida ordinária do amparador intrafísico, homem ou mulher; a força presencial silenciosamente vigorosa.
Parafatologia: o EV tríplice; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a expansão da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a conjugação das energias conscienciais pela própria vontade na condição superior de hábito sadio e rotina útil; a abordagem energética máxima; a voliciolina dominada e aplicada em nível superior; a desassim feita de modo espontâneo ininterruptamente; a energossomaticidade pessoal convergente; o ataque paraterapêutico
como hábito natural da conscin lúcida; o automegarrecurso energético; a taquirritmia consciencial
parapsíquica; o encapsulamento pessoal instantâneo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC pessoais.
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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 cotidianidade diuturna; a teoria da Era da Fartura das energias conscienciais.
Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do EV; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométricas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a técnica evolutiva do emprego prolífico máximo das ECs pessoais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; 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 Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio
Invisível da Ofiexologia.
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
homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; os efeitos profiláticos do EV;
os efeitos projeciológicos do EV.
Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pessoal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio encapsulamento–fôrma holopensênica; o binômio encapsulamento pessoal–encapsulamento grupal; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúcida; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio energia imanente–energia consciencial.
Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação consciencial usina holossomática–usina ofiexológica (paramáquina humana–paramáquina extra-humana); a interação Central Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação
absorção energética–exteriorização energética; a interação consciencial Serenão–usina protótipo; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação do minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação energia consciencial–ectoplasma.
Trinomiologia: o trinômio pensênico pensamento–sentimento–energia consciencial;
a utilização energética criteriosa do trinômio sabedoria-competência-eficácia; o abertismo consciencial pelo trinômio energia-simpatia-alegria; a vivência do trinômio interassistencial tenepes-ofiex-autodesperticidade.
Polinomiologia: a destreza energética no polinômio absorver-discriminar-circular-transferir-captar-transformar-modular-dispersar-acumular-recompor-emitir-projetar; a mensuração energética pelo polinômio qualidade-quantidade-volume-intensidade-condensação; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energética / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energética; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pessoa fechada.
Paradoxologia: o paradoxo de o aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos.
Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade.
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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 parafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Teaticologia; a Voliciologia; a Megaeuforizaciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia;
a Autodespertologia; a Hemeostaticologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Megatraforologia.
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 minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens euphorisator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: EV tríplice intrafísico = o ato da instalação energética espontânea, ao
mesmo tempo, sem grandes autesforços da vontade determinada, do estado vibracional, do arco
voltaico craniochacral e da automegaeuforização conjugados, por parte da conscin lúcida, intermissivista, veterana, na vigília física ordinária; EV tríplice extrafísico = o ato da instalação energética espontânea, ao mesmo tempo, sem grandes autesforços da vontade determinada, do estado
vibracional, do arco voltaico craniochacral e da automegaeuforização conjugados, por parte da
conscin lúcida, intermissivista, veterana, quando projetada lucidamente fora do soma.
Culturologia: a Paraculturologia da Energossomatologia Interassistencial.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o EV tríplice, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Aditivo da voliciolina: Voliciologia; Homeostático.
04. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
07. Autodomínio da vontade: Voliciologia; Homeostático.
08. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
09. Dividendo da megaeuforização: Megaeuforizaciologia; Homeostático.
10. Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
11. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
12. Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
13. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
14. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
15. Megaeuforização: Homeostaticologia; Homeostático.

A INSTALAÇÃO CONSTRUTIVA DO EV TRÍPLICE A QUALQUER MOMENTO E EM QUALQUER LOCAL É CONQUISTA
EVOLUTIVA MÁXIMA INALIENÁVEL DA CONSCIN LÚCIDA,
COSMOÉTICA, INTERMISSIVISTA E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com o desafio evolutivo e energético do EV tríplice? Você já é capaz de patrocinar tal estado energético pela própria vontade?
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EXAUSTÃO CONCEITUAL
(MEGAFOCOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exaustão conceitual é o emprego da técnica da exaustividade na consecução máxima possível, por parte da conscin lúcida, dos procedimentos da perquirição aplicados
ao megafoco da pesquisa, até esgotar as potencialidades disponíveis no momento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo exaustão vem do idioma Latim, exhausto, “ação de esgotar”, derivado de exhaustum, supino de exaurire, “exaurir”. Apareceu em 88 . A palavra conceito provém
do mesmo idioma Latim, conceptus, “ação de conter; ato de receber, de reter; germinação; florescência; concepção do feto, do fruto, do pensamento”. Surgiu no Século XVI. O voc bulo conceitual apareceu em 1858.
Sinonimologia: 1. Exaustividade conceitual. 2. Exaurimento conceitual. 3. Esgotamento conceitual.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos do vocábulo exaustão: exaurição;
exaurida; exaurido; exaurimento; exaurir; exaurível; exausta; exaustão; exaustar; exaustinada;
exaustinado; exaustiva; exaustividade; exaustivo; Exaustivologia; exausto; exaustor; inexauribilidade; inexaurível.
Neologia. As 3 expressões compostas exaustão conceitual, exaustão conceitual jovem
e exaustão conceitual madura são neologismos técnicos da Megafocologia.
Antonimologia: 1. Pesquisa negligente. 2. Pesquisa superficial. 3. Investigação primária.
Estrangeirismologia: o upgrade pesquisístico; o close ideativo; o crescendo plus-surplus; as navegações direcionadas pela Internet; o strong profile intelectual.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pesquisística.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a saturação autopensênica intencional; a autopensenização estendida até os máximos limites intelectivos pessoais.
Fatologia: a exaustão conceitual; a busca das aproximações simples ao máximo; a ideia
de virar o assunto da pesquisa do avesso; a formulação de neoconceitos; a varredura na automemória; o esquadrinhamento da bagagem autocognitiva; o inventário das autexperiências; a revista
minuciosa dos artefatos do saber disponíveis; as investigações sobre novas fontes cognitivas;
o aproveitamento máximo dos autopotenciais mentaissomáticos; a sistematização conceitual
abrangente; o abarcamento da integridade dos campos conceituais envolvidos; a criação de neologismos elucidativos; a apreensão máxima do conteúdo cognoscível do objeto em estudo; a chegada à fronteira mateológica; a exaustão conceitual relativa ao momento evolutivo atual; a matriz
mental; o megafoco permanente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os pormenores entrevistos pela paraperceptibilidade; a fonte inexaurível de neoconceitos na Central Extrafísica da Verdade (CEV).
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pontualização-cosmovisão.
Principiologia: o princípio da descrença; a pormenorização do princípio pesquisístico
de se chegar até ao osso; o princípio da inesgotabilidade da assimilação cognitiva do Cosmos;
o princípio da verpon; o princípio do omniquestionamento pesquisístico.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incitando à autorresponsabilidade
pelos conceitos veiculados, inclusive as técnicas.
Teoriologia: a teoria da completa exaustão conceitual intrafísica na Serenologia.
Tecnologia: a técnica da exaustividade casada à técnica do detalhismo; a técnica da
exaustão conceitual como sendo a maior profilaxia da reinvenção da roda, o processo ideal de
aferição da viabilidade das pesquisas e a perspectiva mais confiável para as investigações
originais; a técnica da análise-síntese; a técnica da atomização cognitiva; a técnica das 50 vezes
mais; a técnica da circularidade abordando o mesmo conceito por diferentes ângulos; a técnica
da saturação mental temática.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Hard Science.
Efeitologia: as leis de causa e efeito; o efeito cosmovisiológico da exaustividade conceitual.
Neossinapsologia: o atingimento temporário do limite da formação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo da experimentação contínua teoria-vivência; o ciclo análise-síntese;
o ciclo conceituação-reconceituação.
Binomiologia: o binômio inspiração-transpiração; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio qualidade-quantidade; o binômio limites pesquisísticos–limites cognoscíveis;
o binômio teto conceitual–autolimitação mentalsomática.
Interaciologia: a interação coesão-coerência.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo dos níveis
de exaustão conceitual alcançáveis.
Trinomiologia: o trinômio mínimos-máximos-megas; o trinômio dissecção–detalhamento–exaustividade aplicado à ideia em foco.
Antagonismologia: o antagonismo finalidade-meio / finalidade-fim; o antagonismo autesforço mínimo / autesforço máximo; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial; o antagonismo superficialidade / exaustividade.
Paradoxologia: o paradoxo minidetalhe–singularidade superlativa; o paradoxo da
pseudexaustão conceitual da Ciência Eletronótica.
Politicologia: a democracia pesquisística; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao binômio universo pesquisístico–labor intelectivo.
Filiologia: a pesquisofilia; a cognofilia; a neofilia; a bibliofilia.
Sindromologia: as conclusões prematuras geradas pela síndrome do ansiosismo; a inconcludência da síndrome do perfeccionismo.
Holotecologia: a pesquisoteca; a metodoteca; a tecnoteca; a biblioteca; a cognoteca;
a lexicoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Megafocologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia;
a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Tecnologia; a Comunicologia;
a Coerenciologia; a Inventariologia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pesquisística autodeterminadora; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens conceptor; o Homo sapiens
conceptualis; o Homo sapiens exhaustator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens cognitor;
o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens argumentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: exaustão conceitual jovem = o esforço pesquisístico inicial do inversor
existencial, rapaz ou moça, ainda na fase da pós-adolescência, adstrito às finalidades-meios da autoproéxis; exaustão conceitual madura = o esforço pesquisístico rotineiro da conscin lúcida, na
terceira idade física, consciente das próprias finalidades-fins da autoproéxis.
Culturologia: a cultura da Megafocologia; a ultur do “su r s ngue” ment lsom ti o.
Taxologia. Sob a ótica da Megafocologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 35 categorias, de múltiplas naturezas, das aplicações práticas e procedimentos racionais da técnica da
exaustão conceitual no universo da Pesquisologia:
01. Atomização: dos indícios dos neoconstructos se existentes.
02. Biópsia: das possibilidades, probabilidades e viabilidades gerais.
03. Centrifugação: das verdades relativas de ponta (verpons).
04. Cosmometria: das estimativas, vislumbres e prospectivas das teorias.
05. Decomposição: dos eventos, realidades e pararrealidades.
06. Desintegração: das generalidades dos corolários e das leis.
07. Detalhamento: das cláusulas e proposições do assunto nuclear.
08. Discriminação: das premissas e respectivos efeitos.
09. Escaneamento: das inferências geradas pelo contexto.
10. Escrutínio: da seleção analítica porfiadamente até à síntese fundamental.
11. Esmerilação: dos termos das regras da geração de neoprodutos.
12. Esmiuçamento: dos enfoques das tentativas.
13. Esquadrinhamento: das hipóteses intra e extrafísica.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Esquartejamento: das questões sistematizadas.
Fasciculação: dos detalhes dos ensaios.
Fatiamento: das teses e alegações defendidas.
Lapidação: das declarações e opiniões.
Microdissecção: do cerne do tema central em foco.
Microscopia: dos elementos singulares da pesquisa.
Microtomia: das finalidades da pesquisa em todas as direções.
Multifacetação: das abordagens, suposições, especulações e deduções.
Perscrutação: devassadora das causas dos argumentos.
Picotagem: do objeto de cada análise até às últimas partículas.
Pontuação: de cada asserção e pressuposto.
Prismatização: dos raciocínios dos conteúdos.
Prospecção: de modo horizontal e vertical.
Pulverização: das facetas do modelo técnico.
Rastreamento: das particularidades da conjuntura.
Reiteração: dos achados dos experimentos exaustivos.
Reperspectivação: das conjecturas contínuas.
Retalhamento: das contingências e derivações.
Reticulação: dos indicadores técnicos fundamentais.
Subdivisão: das conclusões sempre temporárias.
Trituramento: dos postulados-chave das contraprovas.
Varredura: dos arquivos pesquisísticos, da Holoteca e da Internet.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a exaustão conceitual, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Estilo exaustivo: Estilologia; Neutro.
09. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
10. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Picotagem das ideias: Exaustivologia; Neutro.
12. Refinamento formal: Exaustivologia; Neutro.
13. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
14. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.
15. Técnica da segunda redação: Conformática; Neutro.

É SEMPRE INTELIGENTE A TÉCNICA DA EXAUSTÃO
CONCEITUAL EMBASAR OS ESFORÇOS PESQUISÍSTICOS
DO PESQUISADOR QUANDO DISPOSTO ÀS AUTOVIVÊNCIAS DAS PRIORIDADES COSMOÉTICAS EVOLUTIVAS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, conduz as autopesquisas até o máximo das próprias possibilidades? Desde quando?
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EXCERTO RETROBIOGRÁFICO
(RETROBIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O excerto retrobiográfico é o trecho ou fragmento de publicação, pessoal
ou de outrem, relativa a experiências, pesquisas ou situações ocorridas em retrovidas, capazes de
desencadear fenômenos parapsíquicos retrocognitivos ou holomnemônicos na conscin pesquisadora, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo excerto vem do idioma Latim, excerpta, “estratos, compilação, coleção, coleta”, tomado no portugu s pelo singular de excerptus “estremado; apartado; extra do”,
particípio passado de excerpere, “separar; apartar”. O elemento de composição retro procede do
mesmo idioma Latim, retro, “por detr s; atr s”. Apareceu no Século XV. O segundo elemento de
composição bio deriva do idioma Grego, bios, “vida”. O terceiro elemento de composição grafia
provém igualmente do idioma Grego, graphé, “escrita; convenção; documento; descrição”. A palavra biografia surgiu em 1825.
Sinonimologia: 1. Fragmento textual retrobiográfico. 2. Retrografopensene. 3. Segmento textual relativo à vida passada. 4. Texto referente à vida passada. 5. Fração do registro retrobiográfico. 6. Extrato de gescon de vida pretérita.
Neologia. As duas expressões compostas excerto retrobiográfico próximo e excerto retrobiográfico remoto são neologismos técnicos da Retrobiografologia.
Antonimologia: 1. Escrito pessoal contemporâneo. 2. Artigo recente. 3. Obra recém-publicada. 4. Assinatura grafopensênica atual. 5. Relato autobiográfico desta vida. 6. Excerto
precognitivo.
Estrangeirismologia: o attachment consigo mesmo; o adsumus ressomático; os aftereffects das publicações; o rapport; a frase sui generis; o curriculum metabiográfico; o script seriexológico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomemória.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Tudo está interligado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mnemossomatologia; o materpensene ínsito da
consciência tornado explícito por meio das publicações; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade.
Fatologia: a retroideia relida, reinterpretada, revivenciada e atualizada; o reencaminhamento para as revisitações de obras, ambientes e construções; o reconhecimento de ideias inatas
por meio dos escritos antigos; o retrô; os arcaísmos; as palavras antigas; os termos do idioma de
época enquanto elementos de conexão ao passado, a exemplo de: o Potengi – referindo-se ao Estado do Rio Grande do Norte, o Maranhon – relativo ao Estado do Maranhão, a new holland – expressão holandesa para o Brasil Holandês, a terra dos papagaios – designação para o Brasil Colonial; o aprofundamento das ideias esboçadas em vidas mais primitivas; as repetições de juízos de
valor e atos insuspeitos; a primazia do texto escrito; as tendências de se repetirem os procedimentos usuais de pesquisa, estudo, trabalho e lazer; a garimpagem dentro da mixagem do registro escrito.
Parafatologia: o excerto retrobiográfico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático ante as evocações do passado; os elementos de rapport com o passado reconhecidos pela
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sinalética energética e parapsíquica pessoal; o autorreconhecimento seriexológico; a autocrítica
remissiva; o desencadeamento de descoincidência vígil pela evocação das energias das vivências
passadas; as conexões bioenergéticas entre o autor e a obra; o energotactismo; a discriminação
psicométrica; a sondagem bioenergética; a ativação da tela mental retromnemônica; as sincronicidades entre o trecho escrito do passado e os diálogos do presente; a colheita intermissiva; o livro
enquanto fator desencadeante da autocognição; o gatilho retrocognitivo; o irrompimento das barreiras fisiológicas da memória somática pela ativação da paramemória; os dejaísmos projetivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo palavra pensada–palavra escrita; o sinergismo do materpensene na pesquisa com o texto escrito de publicação.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autorrecuperação de cons magnos; o princípio da responsabilidade da autocomprovação seriexológica;
o princípio do continuísmo existencial; o princípio das sincronicidades interligando o passado-presente-futuro; o princípio do holocarma; o princípio da atração dos afins.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) extrapolando as relações interpessoais atuais; o código de conduta do pesquisador seriexológico.
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria do
neoparadigma consciencial; a teoria da terapia de vidas passadas.
Tecnologia: a técnica da releitura autobiográfica; a técnica da autanálise bibliográfica;
a técnica da pesquisa retrobiográfica; a técnica da equanimidade investigativa; a técnica da
prospecção da retrofôrma holopensênica; a técnica do levantamento metabiográfico; as técnicas
da Conscienciometrologia.
Voluntariologia: a liberdade de pesquisa dentro do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório
conscienciológico da Projeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Retrocogniciologia; o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciologia; o Colégio Invisível da
Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito laçada das assinaturas pensênicas atraindo publicações e leitores
afins ao pesquisador; o efeito reboque das gescons, trazendo as ideias do passado ao presente.
Neossinapsologia: as retrossinapses reconfiguradas em neossinapses.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a evocação científica; a evocação imagética; a evocação imagística;
a evocação instintiva; a evocação intelectiva; a evocação poética; a evocação política.
Binomiologia: o binômio autor-obra; o binômio escritor-livro; o binômio rapport-evocação; o binômio leitura reflexiva–leitura psicométrica; o binômio releitura-reafirmação; o binômio revisão-reconexão; o binômio mensagem-conteúdo.
Interaciologia: a interação palavra-imagem; a interação observação factual–vinco
mnemônico; a interação segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo dos Cursos Intermissivos
(CIs).
Crescendologia: o crescendo identificação da palavra ou ideia afim–rememoração da
imagem ou episódio pretérito; o crescendo persistência pesquisística pessoal–eternização dos resultados na obra escrita.
Trinomiologia: o trinômio retrossoma-psicossoma-neossoma; o trinômio ressoma-retrocognições-precognições; o trinômio estilo pessoal–registro escrito–evocação espontânea;
o trinômio paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos retrocognitivos; o trinômio
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assimilação-repercussão-reflexão; o trinômio Holobiografologia-Gesconologia-Holomnemossomatologia.
Polinomiologia: o polinômio observação-fixação-retenção-rememoração.
Antagonismologia: o antagonismo tela mental efêmera / leitura visual sólida; o antagonismo lembrança / esquecimento; o antagonismo memória de peixe / memória de elefante; o antagonismo flash retrocognitivo volátil / flash retrocognitivo periódico; o antagonismo rememoração única / rememoração reincidente; o antagonismo abstração / concretude; o antagonismo inspiração passiva / prospecção ativa.
Paradoxologia: o paradoxo de o registro extraconsciencial intrafísico (livro) desencadear o acesso ao registro intraconsciencial extrafísico (holomemória).
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da interprisão grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei da ação
e reação; a lei do retorno; as leis da ressomática; a lei da atração mútua; a lei do restringimento
intrafísico.
Filiologia: a mnemofilia; a autanaliticofilia; a bibliofilia; a grafofilia; a autopesquisofilia; a lucidofilia; a gesconofilia.
Fobiologia: as imaturidades alimentando o medo do próprio passado.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da expectativa frustra; a síndrome da graforreia.
Maniologia: a profilaxia da nostomania.
Mitologia: o mito da retrocognição integral e instantânea.
Holotecologia: a retrocognoteca; a holomnemoteca; a lexicoteca; a consciencioteca;
a cognoteca; a estiloteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Retrobiografologia; a Mnemotecnologia; a Mnemossomatologia;
a Automemoriologia; a Holomnemossomatologia; a Retrocogniciologia; a Seriexologia; a Passadologia; a Gesconologia; a Holobiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o biógrafo; o biografado.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a biógrafa; a biografada.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens scriptor.
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V. Argumentologia
Exemplologia: excerto retrobiográfico próximo = o texto ou imagem registrada em
obras de retrovida recente; excerto retrobiográfico remoto = o fragmento de obras de retrovida
longínqua.
Culturologia: a cultura da Holomemoriologia; a cultura da Seriexologia; a cultura da
Autocogniciologia; as retroculturas; a cultura do continuísmo consciencial.
Taxologia. Com base na Retrobiografologia, é possível classificar, em ordem lógica,
2 tipos de ocorrência do excerto retrobiográfico:
1. Direto. Autógeno, quando originado ou extraído da obra do próprio autor-pesquisador em retrovidas; os escritos preferidos; a obra-prima.
2. Indireto. Alógeno, quando consiste de citações de retrobiografias ou metabiografias
escritas por outros autores, sejam atuais ou de épocas remotas, constituindo fontes secundárias sobre as retrovidas da personalidade consecutiva estudada, espécie de apud retrobiográfico.
Tipologia. Sob a ótica da Retrocogniciologia, eis, por exemplo, 25 tipos básicos de excertos retrobiográficos, listados em ordem alfabética, passíveis de serem encontrados e reconhecidos na autopesquisa historiográfica, biográfica e seriexológica:
01. Associativo. Quando estabelece ligação imediata do tema com o passado do autor,
sendo capaz de oferecer explicações sobre o presente.
02. Autanalítico. Quando envolve as impressões produzidas pelas autocríticas realizadas no passado.
03. Científico. Quando se refere aos argumentos ou ideias e concepções científicas passadas idênticas às atuais.
04. Comemorativo. Quando trata das repercussões das citações e comentários sobre datas ou eventos comemorativos, celebrados.
05. Confrontativo. Quando provoca impactos na realidade intraconsciencial ao demonstrar a condição passada análoga à do presente.
06. Cronêmico. Quando se refere a datas ou momentos de retrovidas específicos.
07. Descritivo. Quando ocorre pelos efeitos das releituras das descrições de ambientes,
construções e da Natureza em geral.
08. Epistolográfico. Quando extraído das cartas e correspondências pessoais.
09. Etológico. Quando ilustrado pelas repetições da manifestação de comportamento.
10. Familiar. Quando origina-se a partir dos comentários de familiares da época da retropersonalidade.
11. Filosófico. Quando há o reconhecimento de concepções, posicionamentos e valores
de vida.
12. Heterocrítico. Quando as repercussões das heterocríticas do passado, muitas vezes,
são chanceladas pelas críticas do presente.
13. Idiossincrático. Quando expressa a peculiaridade da personalidade.
14. Ilusório. Quando as supostas ideias atuais do pesquisador mostram-se, de fato, com
origens na retropersonalidade.
15. Imagístico. Quando evoca memórias a partir das imagens, dos mapas, do autorretrato, da assinatura, da gravura, do desenho, da paisagem.
16. Interativo. Quando deriva do registro do estilo das abordagens interpessoais nas interações sociais, os trejeitos, os apelidos, os trocadilhos.
17. Lexical. Quando aponta palavras chaves desencadeadoras de rememorações.
18. Nostálgico. Quando promove repercussões energossomáticas quanto à motivação
para estar lá, em local específico com retrofôrma.
19. Psicossomático. Quando causa efeito nos sentimentos ou emoções do pesquisador.
20. Recexológico. Quando retrata momentos de mudanças de vida no passado.
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21. Reflexivo. Quando destaca reflexões do autor sobre determinado tema, similar à visão do presente.
22. Retromnemônico. Quando a retropersonalidade estudada demonstra ter tido lembranças do passado.
23. Somático. Quando trata das descrições físicas do soma da retrovida.
24. Temperamental. Quando destaca aspectos do temperamento pessoal.
25. Terapêutico. Quando os escritos do passado provocam mudanças e melhorias na
personalidade do presente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o excerto retrobiográfico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
04. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
05. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
07. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
09. Memória básica: Holomnemônica; Neutro.
10. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
11. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
12. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
13. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
14. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
15. Sinergismo tenepes-retrocognição: Tenepessologia; Homeostático.

A IDENTIFICAÇÃO DO EXCERTO RETROBIOGRÁFICO NAS
RELEITURAS DOS ESCRITOS DE RETROVIDAS CAPACITA
A CONSCIN AUTOPESQUISADORA A REFAZER MEMÓRIAS
AMPLIANDO A AUTOCOGNIÇÃO HISTÓRICA E EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já prospectou escritos ou referências das publicações de retrovidas? Qual a extensão da habilidade pessoal em remontar os fragmentos da própria história holobiográfica?
R. L.
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EXEGESE CONSCIENCIOLÓGICA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exegese conscienciológica é o comentário ou dissertação tendo por objetivo esclarecer, interpretar ou explicar, minuciosamente, algum princípio técnico da Conscienciologia, depois de eficiente trabalho hermenêutico, analítico, com imersão polimática profunda
e cosmovisiológica nos textos existentes das especialidades conscienciológicas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra exegese deriva do idioma Grego, eksêgésis, “exposição de fatos
históricos; interpretação; coment rio; interpretação de sonho; tradução”, do verbo ekségéomai,
“conduzir; guiar; dirigir; governar; conduzir passo a passo ou até o fim; expor em detalhe; explicar; interpretar”, e esse de hégéomai, “marchar na frente; conduzir; guiar”. Apareceu no Século
XIX. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa
comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”, e este do verbo conscire,
“ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 01. Exegese consciencial. 02. Exposição conscienciológica. 03. Dissertação conscienciológica. 04. Ensaio conscienciológico. 05. Resenha conscienciológica.
06. Conferência conscienciológica. 07. Proposição conscienciológica. 08. Tratado conscienciológico. 09. Crítica conscienciológica. 10. Elucidação conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo exegese: epexegese; epexegética; epexegético; exegeta; exegética; exegeticismo; exegético.
Neologia. As 4 expressões compostas exegese conscienciológica, exegese conscienciológica mínima, exegese conscienciológica mediana e exegese conscienciológica máxima são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Resumo conscienciológico. 2. Síntese conscienciológica. 3. Sumário conscienciológico. 4. Voluntariado conscienciológico. 5. Completismo existencial da tares.
Estrangeirismologia: a Auslegung; a Deutungsmuster-Ansatz.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade das autopensenizações.
Fatologia: a exegese conscienciológica; a exegese da consciência; a Hermenêutica conscienciológica; a exposição conscienciológica; a resenha crítica da Conscienciologia; a recensão
crítica sobre a Conscienciologia; o ensaio conscienciológico; as regras da Hermenêutica; o método exegético; a inteligência dos textos; a exegética sistemática; a aula de Conscienciologia; a ebulição das neoideias; a associação de ideias; a leitura nas entrelinhas; a comunicação das neoideias;
a divulgação científica; a palestra sobre Conscienciologia; a conferência sobre Conscienciologia;
a Megaescola Terrestre; a Escola da Exegese, na França, no Século XIX; a Era da Consciência;
a tares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a exposição do
clarividente; a interpretação parapsíquica; o trabalho projeciográfico do projetor consciente.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio hermenêutico da Cosmoeticologia; o princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria da interpretação da inteligência evolutiva.
Tecnologia: a técnica da divulgação científica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Hermeneutas.
Efeitologia: o efeito halo das neoideias.
Neossinapsologia: os geradores de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo das neoideias.
Enumerologia: o exegeta; o hermeneuta; o expositor; o analista; o ensaísta; o conferencista; o preceptor.
Binomiologia: o binômio Hermenêutica-Exegética; o binômio reeducação-ressocialização.
Interaciologia: a interação dos nichos das neoideias.
Crescendologia: o crescendo ideia inata–neoideia.
Trinomiologia: o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio pesquisa-achado-debate.
Polinomiologia: o polinômio palestra-artigo-curso-livro; o polinômio análise-discriminação-crítica-exposição.
Antagonismologia: o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo exposição
/ acobertamento; o antagonismo enfoque tímido / enfoque cosmovisiológico; o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o antagonismo esclarecimento / lavagem cerebral;
o antagonismo pergunta / resposta.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a cognofilia; a logicofilia.
Fobiologia: a doxofobia; a ideofobia.
Mitologia: a Antimitologia.
Holotecologia: a comunicoteca; a mentalsomatoteca; a hermeneuticoteca; a cognoteca;
a intelectoteca; pedagogoteca; a pesquisisticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;
a Pesquisologia; a Teaticologia; a Holofilosofia; a Pansofia; a Paradireitologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o palestrante; o narrador;
o apresentador; o propositor; o resenhador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a palestrante; a narradora; a apresentadora; a propositora; a resenhadora.
Hominologia: o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: exegese conscienciológica mínima = o conscienciólogo, homem ou mulher, autor de palestra ou conferência sobre a Conscienciologia; exegese conscienciológica mediana = o conscienciólogo, homem ou mulher, autor de manual ou ensaio publicado sobre a Conscienciologia; exegese conscienciológica máxima = o conscienciólogo, homem ou mulher, autor
do tratado publicado sobre a Conscienciologia.
Culturologia: a cultura conscienciológica.
Taxologia. Segundo a Comunicologia, eis, por exemplo, 22 categorias de exegeses, dispostas na ordem alfabética:
01. Exegese anticosmoética.
02. Exegese bíblica.
03. Exegese católica.
04. Exegese científica.
05. Exegese comparativa.
06. Exegese conscienciológica.
07. Exegese constitucional.
08. Exegese cosmoética.
09. Exegese falaciosa.
10. Exegese forçada.
11. Exegese histórica.
12. Exegese imaginativa.
13. Exegese interassistencial.
14. Exegese logosófica.
15. Exegese médica.
16. Exegese moderna.
17. Exegese parapsíquica.
18. Exegese psicanalítica.
19. Exegese sistemática.
20. Exegese sofística.
21. Exegese sumária.
22. Exegese teológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a exegese conscienciológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Fatuística: Experimentologia; Neutro.
Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
Inortodoxia: Cosmoeticologia; Neutro.
Neoverponidade: Neoverponologia; Homeostático.
Principiologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

A EXEGESE CONSCIENCIOLÓGICA DETERMINA,
DE PRONTO, O PATAMAR DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA,
TEÁTICA, DO CONSCIENCIÓLOGO, HOMEM, MULHER, VETERANO OU CALOURO QUANTO À CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é exegeta mínimo, mediano ou máximo, quanto
ao corpus da Conscienciologia? Quais fatos sustentam tal afirmação?
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EXEMPLÁRIO PERFILOLÓGICO BALZAQUIANO
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exemplário perfilológico balzaquiano é a Elencologia da obra pangráfica
Cristo Espera por Ti (1965), cujo enredo, transmitido por Honoré de Balzac (1799–1850), reúne
experiências seriexológicas grupais vivenciadas principalmente no Século XIX, podendo ser utilizado ao modo de recurso para a análise e autanálise de condutas e traços conscienciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra exemplo vem do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação; reprodução; exemplar; traslado”. Surgiu no Século XIV. O sufixo ario deriva também do idioma
Latim, arium, “lugar; local; recept culo”. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil;
adorno sutil e delicado”, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profilare, “perfilar; delinear; esboçar”. Apareceu no Século XV. O elemento de
composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de tema”. A palavra balzaquiano é antropon mia referente ou pertencente
ao escritor franc s Honoré de alzac ou à obra. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Rol de personagens balzaquiano. 2. Elenco perfilológico balzaquiano.
Neologia. As 3 expressões compostas exemplário perfilológico balzaquiano, exemplário
perfilológico balzaquiano intrafísico e exemplário perfilológico balzaquiano extrafísico são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Exemplário perfilológico ficcional. 2. Exemplário perfilológico imaginário. 3. Exemplário de personagens irreal.
Estrangeirismologia: a metáfora conscienciológica grupal encriptada no casting do romance histórico Cristo Espera por Ti; a expérience interpares; a análise grupocarmológica a posteriori; a evitação da imitation patológica; a conscin top de linha; o exempli gratia; os exempla
trahunt; o Retrocognitarium coletivo; o Pangrapharium; o métier de evoluciólogo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da conduta pessoal.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Verossimilhança, não: realidade. Erro: nova ressaca. Acertos diminuem erros. Exemplos fazem pensar.
Citaciologia: – Que adianta apenas historiarmos outra vez os costumes, se o Homem espiritualmente em quase nada se modificou? (Honoré de Balzac).
Proverbiologia: – Non novum sed nove (Não o novo mas de novo).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autexemplificação. Conscin leitora, observe bem o que faz como exemplo: você
é consciência única, original, sem cópia, contudo, imitável, o tempo todo, em qualquer holopensene”.
2. “Autexemplos. Os autexemplos evolutivos nobilitantes funcionam mais, na convivialidade, pelos hábitos pessoais cotidianos e não por ações excepcionais”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometrologia; o holopensene pessoal
perquiridor; o ato profilático de pensenizar sobre a atitude e não da consciência em si; os ortopensenes; a ortopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os analiticopensenes;
a analiticopensenidade; o holopensene atrator promovendo reencontros seculares; os seriexopensenes; a seriexopensenidade; o holopensene das reconciliações libertadoras; o rastro holopensênico ressoando nas ações da próxima existência; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a pesquisa da imitação cosmoética; a pesquisa dos antecedentes; os atos precedentes; o exame dos precedentes; a possibilidade de a profissão proexológica poder diminuir os
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débitos do passado; o pagamento pelo silêncio; o recebimento pelo silêncio; o fato exemplificador; a cobrança da fatura; o repertório de traços conscienciais; a labilidade emocional; a falta de
reflexão dos repositórios mnemônicos influenciando as decisões; a aglomeração de multidões em
datas festivas; as sincronicidades; as desavenças cultivadas; o equívoco de determinadas pessoas
precisarem de embriaguês para a diversão; as ações de baixa lucidez inebriadas pelo teor alcóolico; as atitudes impensadas; as consequências das ações pessoais; o ato de não se deixar levar pela
insanidade da massa impensante; o ato de averiguar a qualidade das ações pessoais; a índole consciencial construindo o mérito evolutivo; as renúncias cosmoéticas; a autorresponsabilidade lúcida
quanto ao resultado dos próprios atos repercutir nas vidas futuras; a neorressoma; o ato de modificar o roteiro da existência; o fortalecimento da capacidade de não errar; o dever de reparação;
o penhor de gratidão; o registro no Livro de Credores Grupocármicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bastidores intrafísicos levando a retrocognições; o paratraço benfeitor personalíssimo do assistente identificado
pelos assistidos; a pararrecepção; a construção da paraidentidade extra; a assistência extrafísica
a partir do aglomerado de conscins; a labilidade parapsíquica emocional; o período pré-ressomático; a parapsicoteca da comunex Jardins da Luz Perpétua; os exemplos múltiplos nos arquivos da
parapsicoteca; a paracompreensão; os reencontros na parapsicoteca preparatórios para neorressoma; o temperamento da consciex revelado a partir da memória de outrem; o paraimpacto inicial
com a realidade seriexológica; a ignorância profilática consciencial frente aos registros multisseculares; o parafato de a consciência trazer na holomemória todos os arquivos do pensamento;
a engenharia extrafísica realizada pelas consciexes avançadas empenhadas em aglutinar grupo patológico para assistência; a repetição e a alternância de papéis no elenco da seriéxis pessoal; a orientação de benfeitora extrafísica aos atos de recomposição grupocármica; a pararreparação; a paranálise dos repositórios mnemônicos decidindo a neoproéxis; o paradever; a paralucidez da consciência quanto aos comprometimentos reconciliatórios e neodirecionadores de proéxis vida após vida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da racionalidade; o sinergismo da determinação inabalável; o sinergismo da leitura acalentadora; o sinergismo entre momentos evolutivos individuais.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD); o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio da interdependência evolutiva;
o princípio da atração dos afins; o princípio de todo encontro consciencial ser reencontro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado.
Teoriologia: a teoria do dever; a teoria da dessomática assemelhada em diferentes vidas; a teoria da compreensão da dessoma; a teoria do momento de virada evolutivo; a teoria do
mérito evolutivo.
Tecnologia: a técnica holomnemônica da parapsicoteca; a técnica profilática da autanálise do rastro mnemônico na vida atual; a técnica da pangrafia; a técnica interassistencial do
“nenhum menos”.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia;
o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito ricochete; o efeito do entender a situação; o efeito das emoções nas
ações; o efeito dos sentimentos nas ações; o efeito das afinidades reatualizadas.
Neossinapsologia: as leituras fermentando neossinapses; as neossinapses a partir das
leituras e estudo da obra pangráfica Cristo Espera por Ti; as neossinapses a partir da revisão
autobiográfica.
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Ciclologia: o ciclo patológico das ruminações mentais; o ciclo de recordações; o ciclo
de releituras da própria existência; o ciclo amizades extrafísicas–amizades intrafísicas; o ciclo
ressomas-dessomas.
Enumerologia: o passado comum; a autexemplificação; a comemoração humana; a inseparabilidade grupocármica; a pangrafia grupocármica; a parapsicoteca autoparaprocedencial; a Parelencologia interassistencial.
Binomiologia: o binômio patológico acobertamento-acumpliciamento; o binômio obnubilação–rendição afetiva; o binômio temperamento–enredo histórico; o binômio patológico roubo de dinheiro público–interprisão grupal; o binômio admiração-discordância; o binômio benefícios-custos; o binômio recebimento-retribuição; o binômio atividade–saldo de recomposições.
Interaciologia: a interação Temperamentologia-Seriexologia; a interação passado-presente; a interação parte-todo; a interação livro-leitor-parambiente; a interação da contradança
evolutiva; a interação amparador-amparando; a interação das ressomas planejadas; a interação
mimo afetivo–mimo energético.
Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio interesse-conveniência-perdão; o trinômio grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio enredo histórico–autespelhamento–prevenção do fragor.
Polinomiologia: o polinômio drama de outras vidas–remorso–culpa–prudência–reparação; a captação pangr fica do polinômio f tos- en s-form s-objetos-eventos- utoviv n i s; o polinômio conhecer o passado–compreender o passado–liberar o passado–seguir em frente.
Antagonismologia: o antagonismo inexistência de privilégios evolutivos / existência de
méritos evolutivos; o antagonismo parelencologia patológica / parelencologia assistencial; o antagonismo erros de outrem / erros pessoais; o antagonismo intenção da informação contaminada
/ importância da informação não contaminada; o antagonismo daqui a pouco / fazer agora; o antagonismo ignorar / conhecer; o antagonismo esquecer / recordar.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência rememorar a própria existência pretérita
pela memória de outrem; o p r doxo d holobiogr fi des onhe id pel pr pri ons i n i
e conhecida por outras em determinado momento evolutivo.
Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da impermanência; a lei do devenir; a lei do dever; a lei do retorno; a lei
do esforço evolutivo na manutenção da autocoerência cosmoética.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a teaticofilia; a coerenciofilia; a reciclofilia;
a proexofilia; a seriexofilia.
Fobiologia: a recexofobia; a recinofobia; a retrocogniciofobia; a neofobia; a historiofobia; a autopesquisofobia; a mnemofobia; o combate ao medo dos autodesafios intermissivos.
Sindromologia: a superação da síndrome do egocentrismo.
Maniologia: a mania de não observar os exemplos.
Mitologia: a superação do mito do passado morto; a anulação do mito da irregenerabilidade consciencial.
Holotecologia: a historioteca; a fatoteca; a pesquisoteca; a analiticoteca; a pensenoteca;
a somatoteca; a dessomatoteca; a parapsicoteca; a grupocarmoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Paratecnologia; a Paracronologia; a Para-Historiologia; a Holomemoriologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Reencontrologia;
a Identificaciologia; a Recexologia; a Recomposiciologia; a Acertologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o exemplário perfilológico balzaquiano; o elenco e o parelenco do romance
pangráfico Cristo Espera Por Ti; a consciex anônima; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin poliédrica; a consciex; o aglomerado de consciências.
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Masculinologia: o escritor francês Honoré de Balzac; o exemplarista; o balzaquista;
o pangrafista; o bastidorólogo; o cosmoeticista; o teleguiado; o homeostaticista; o paraprofilaxista; o paraimpactoterapeuta; o parapatologista; o parapsiquista; o historiador; o para-historiador;
o historiógrafo; o para-historiógrafo; o parassociólogo; o extrafisicologista; o paracronologista;
o holobiógrafo; o holomemorialista; o evoluciólogo; o projeciólogo; o pensenologista; o bebê;
o assistenciólogo; o ofiexista; o tenepessista; o intrafisicologista; o interprisiologista; o invexologista; o trafarologista; o traforologista; o conviviólogo; o intermissiólogo; o acoplamentista;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexologista; o recexologista; o leitor; o tradutor; o poliglota; o pesquisador; o teaticologista; o verbetólogo; o verbetógrafo; o tertuliano; o teletertuliano; o escritor parapsíquico; o escritor pangrafista; o homem de
ação.
Femininologia: a Serenona Monja; a exemplarista; a balzaquista; a pangrafista; a bastidoróloga; a cosmoeticista; a teleguiada; o homeostaticista; a paraprofilaxista; a paraimpactoterapeuta; a parapatologista; a parapsiquista; a historiadora; a para-historiadora; a historiógrafa; a para-historiógrafa; a parassocióloga; a extrafisicologista; a paracronologista; a holobiógrafa; a holomemorialista; a evolucióloga; a projecióloga; a pensenologista; a bebê; a assistencióloga; a ofiexista; a tenepessista; a intrafisicologista; a interprisiologista; a invexologista; a trafarologista;
a traforologista; a convivióloga; a intermissióloga; a acoplamentista; a completista; a comunicologa; a consciencióloga; a conscienciômetra; a proexologista; a recexologista; a leitora; a tradutora;
a poliglota; a pesquisadora; a teaticologista; a verbetóloga; a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuliana; a escritora parapsíquica; a escritora pangrafista; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens historiographus; o Homo
sapiens historiator; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo
sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exemplário perfilológico balzaquiano intrafísico = os personagens conscins envolvidos no elenco pangráfico Cristo Espera por Ti; exemplário perfilológico balzaquiano
extrafísico = os personagens consciexes envolvidos no elenco pangráfico Cristo Espera por Ti.
Culturologia: a cultura da Reurbanologia; a cultura da Seriexologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura de aprender com o erro alheio; a cultura da libertação grupocármica; a cultura da profilaxia do fracasso.
Historiologia. Segundo a Holocarmologia, a História não se repete, os fatos sim, em
função de a consciência incorrer nos mesmos erros.
Leiturologia. Frente à Contextologia, a conscin leitora estudiosa pode observar o papel
desempenhado pelos evoluciólogos, pois o livro Cristo Espera por Ti proporciona a visão de conjunto sobre os acontecimentos no palco, na plateia e nos bastidores tanto na dimenin quanto na dimenex.
Sobrepairamentologia. Sob a ótica da Compreensiologia, a leiturometria da obra permite ao leitor acompanhar, com sobrepairamento e cosmovisão, as repercussões dos acontecimentos e das ações dos personagens. Evoluciólogos analisam paracontextos.
Reciclologia. À luz da reciclogenia, a análise do elenco do ponto de vista multidimensional, inevitavelmente, faz a conscin leitora comparar o modo de ser e as repercussões das ações de
cada personagem entre eles, quanto analisar em si própria, as semelhanças e diferenças identificadas com cada ator balzaquiano da obra Cristo Espera por Ti.
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Tabelologia. Eis, listados em ordem alfabética, por exemplo, 16 personagens do romance Cristo Espera por Ti com os respectivos papéis desempenhados e aspectos de traços conscienciais, para análise pesquisística da conscin, homem ou mulher:
Tabela – Traços Conscienciais dos Personagens Balzaquianos
Nos
01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

Personagem
Aline: atendente na clínica do médico obstetra
Florian Barrasquié
Bigorre (?–1825): autodenominado tapeceiro;
marido de Margot
Carla Sebastianini
(?–1805): napolitana;
vidente; amante de Florian
Barrasquié
Charlotte (1899–1928):
consciex; personalidade
consecutiva de Carla Sebastianini e Rosselane;
futuro filho de Florian
Barrasquié em próxima
existência
Constance (Le sourire de
bonté): jovem parapsíquica; filha de Madame
Lajarrige e Conrad
Florian Barrasquié
(?–1827): carcassonnense;
médico obstetra; marido
de Monique; pai de Renet
e amante de Carla Sebastianini; futuro pai de Charlotte em próxima existência
Jules (1775–1800):
parisiense; violinista; irmão de Monique; vítima
inocente; ex-assaltante de
impostos (1500)
Madame de Brézé: viúva, única irmã viva de
Florian Barrasquié
Madame Lajarrige (Coralie Massat): provável
moréxis; mãe de Constance Lajarrige e viúva do
militar Conrad, colecionador de obras raras (?–
–1823)

Trafar

Trafor

Submissão

Gratidão; lealdade; modéstia

Cobiça; desleixo;
hipocrisia; manipulação

Observação

Labilidade parapsíquica
emocional; persuasão;
sedução

Decisão; elegância;
graciosidade

Frustração; ruminação
mental; tristeza

Mérito evolutivo

Paixão

Brandura; delicadeza;
generosidade; parapsiquismo; tranquilidade

Infidelidade; preconceito; preocupação excessiva com autoimagem

Abnegação; bom humor;
elegância; otimismo;
sobriedade

Sedentarismo

Autoconfiança; bom
caráter; pacificidade;
responsabilidade; simpatia

Intimidação

Encanto

Fragilidade somática

Despojamento;
paciência; reciclofilia;
simpatia
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Nos
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Personagem
Marcel de Lapouyolade
(1760–1800): padre; ex-assaltante de impostos
(1500)
Margot (Margalide):
camareira de Carla
Sebastianini e mãe de
Rossellane
Monique Barrasquié:
parisiense; irmã de Jules;
esposa de Florian Barrasquié e mãe de Renet
Barrasquié
Narcise Fondanaiche:
ex-furriel de infantaria
e jardineiro na casa
paroquial
Palome: camareira da
família Barrasquié
Renet Barrasquié (1805–
–?): vinhateiro; filho de
Florian e Monique
Barrasquié; personalidade
consecutiva de Jules
Rossellane (1807–1827):
filha de Margot e Bigorre;
personalidade consecutiva
de Carla Sebastianini

Trafar

Trafor

Aflição; culpa

Bondade; docilidade;
liderança

Ambição; mercenarismo

Observação

Ciúme; infantilidade;
perturbação; ruminação
mental

Abnegação; afetuosidade; dedicação; sinceridade

Perturbação

Modéstia

Aflição

Afetuosidade; discrição;
agilidade; vigilância;
presteza

Preconceito; superstição;
timidez

Empreendedorismo;
franqueza; ternura

Arrogância; extorsão;
labilidade emocional;
sarcasmo

Desinibição; determinação

Amparologia. No contexto da Assistenciologia, entre os personagens extrafísicos, destacam-se os 3 listados na ordem alfabética, com os respectivos papéis desempenhados e perfis pessoais:
1. Bílnia.
Personagem: consciex amparadora; benfeitora e ligada à família de Florian Barrasquié
há longa data.
Perfil: assistencial; meigo; terno; orientador profilático.
2. St. Louis de France (ex-rei Luís IX de França, 1214–1270).
Personagem: amparador extrafísico de Constance.
Perfil: assistencial.
3. Zéfiro.
Personagem: amparador extrafísico; recepcionista de Charlotte na parapsicoteca da comunex Jardim da Luz Perpétua.
Perfil: assistencial; compassivo; franco; inteligente; orientador tarístico; pacífico.
Gruporrevezamentologia. Concernente à Profilaxiologia, o revezamento grupal pode
proporcionar a limpeza dos rastros do passado na aplicação da antipodia às ações patológicas. As
ressomas conjuntas visam a profilaxia das atitudes e comportamentos nosográficos.
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Biocronologia. Sob os critérios da Confluenciologia, eis, por exemplo, listadas em ordem cronológica 4 ocorrências com as respectivas datas, relevantes para a pesquisa da conscin interessada nas análises do ciclo evolutivo, das reciclagens e das interrelações conscienciais:
1. Assalto (1500): a dessoma da dupla de assaltantes de coletores de impostos, no mesmo dia.
2. Linchamento (12.04.1800): a dessoma de Padre Marcel por acidente, o qual provocou o linchamento e dessoma de Jules.
3. Ressomas e dessoma (11.11.1805): a ressoma de Renet Barrasquié e da bebê de Carla Sebastianini e Florian Barrasquié, com a dessoma da mãe no pós-parto.
4. Dessomas (12.1827): a dessoma de Florian e Rosselane, no mesmo dia.
Ressomatologia. Perante a Seriexologia, eis, por exemplo, 2 personagens com histórico
de personalidade consecutiva mencionado explicitamente no enredo, enumerados pela multiplicidade de vidas no romance:
1. Tríplice: Carla Sebastianini, Rossellane e Charlotte.
2. Dúplice: Jules e Renet.
Grupocarmologia. Sob o enfoque da Analiticologia, o estudo minucioso do enredo pangráfico leva a conscin pesquisadora a fazer ilações e começar a compreender o múltiplo funcionamento do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial nas recomposições e libertações
grupocármicas.
Perdonologia. Concernente à Autocurologia, o ato de não perdoar, além do gasto patológico de energias, leva a ruminações circulares sobre o passado, arrastando, por séculos, as desavenças interpessoais. Ruminações prendem consciências. O perdão liberta.
Proexologia. Sob os critérios da Intermissiologia, os Cursos Intermissivos (CIs) e a planificação da proéxis preparam e oferecem possibilidades de a consciência promover reconciliações em situações as mais diversas.
Atilamentologia. Segundo a Acertologia, a consciência atilada observa e aprende com
o erro alheio. Busca identificar, por exemplo, equívocos e comportamentos semelhantes aos dos
personagens balzaquianos providenciando a profilaxia do fracasso na proéxis pessoal. Conhecer
é fundamental para evitar o exemplo negativo.
Equivocologia. Consoante a Parapercepciologia, a inabilidade parapsíquica e / ou aplicação ingênua da paraperceptibilidade facilita a influência de consciexes sobre a conscin com baixo discernimento. Conforme demonstrado no romance Cristo Espera por Ti, tal condição pode favorecer os erros pessoais pela ignorância parapsíquica quanto às interrelações e comprometimentos multiexistenciais.
Intrafisicologia. Dentro do universo da Parapsiquismologia, a inapetência pelo desenvolvimento parapsíquico torna lenta a evolução, pois a conscin fica centrada apenas na dimensão
somática preponderando o trinômio nova aurora–novo porvir–mesma realidade.
Multidimensiologia. Atinente à Evoluciologia, a autocompreensão sobre a responsabilidade e repercussão dos próprios atos, tende a acelerar a evolução pessoal e grupal pelo entendimento do contexto multiexistencial e multidimensional, passando a prevalecer o trinômio nova
aurora–novo porvir–nova realidade.
Interferenciologia. Perante a Paradireitologia, a observação sobre a atuação de cada
consciência, somada ao exame das interferências multidimensionais, pode levar à compreensão
das escolhas e atitudes, buscando a profilaxia na aplicação da técnica do atacadismo consciencial.
Atacadismologia. Segundo a Autexperimentologia, a técnica do atacadismo consciencial favorece a própria consciência levar de eito a análise entre erros e acertos pessoais buscando a libertação grupocármica cosmoética.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exemplário perfilológico balzaquiano, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
02. Autoparelencologia interassistencial: Parelencologia; Homeostático.
03. Carcassonne balzaquiana: Paracronologia; Neutro.
04. Comemoração humana: Parassociologia; Neutro.
05. Contradança evolutiva: Seriexologia; Neutro.
06. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
08. Pangrafia grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
09. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Parapsicoteca autoparaprocedencial: Autoparaprocedenciologia; Homeostático.
11. Parassociologia: Holorressomatologia; Homeostático.
12. Passado comum: Conviviologia; Neutro.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Reencontro de destino: Reencontrologia; Homeostático.
15. Teatro conscienciográfico: Evocaciologia; Homeostático.

O EXEMPLÁRIO PERFILOLÓGICO BALZAQUIANO FACULTA
À CONSCIÊNCIA ANALISAR ATOS, COMPORTAMENTOS,
FATOS, PARAFATOS, MÉRITOS PESSOAIS E COLETIVOS
A FIM DE RETIFICAR ERROS E MAXIMIZAR AUTACERTOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece o enredo da obra pangráfica Cristo Espera por Ti? Já questionou quais aprendizados evolutivos pode obter por meio do estudo, observação e confrontação entre as condutas pessoais e as dos personagens balzaquianos?
Bibliografia Específica:
1. Junqueira, Lília; Balzac para Sociólogos: Utopia e Disposições Sociais no Século XIX; rev. Camila Dias
Manoel; 167 p.; 5 seções; 18 caps.; 6 enus.; 2 esq.; 1 microbiografia; 1 website; 121 refs.; 21 x 15 cm; br.; Appris; Curitiba, PR; 2017; páginas 145 a 156.
2. Ramos Filho, Osmar; Cristo Espera por ti – Edição Crítica e Comentada por Osmar Ramos Filhos; Romance do Espírito de Honoré de Balzac; psicografado por Waldo Vieira; revisores Eduardo Ferreira; Erotides Louly
& Waldson Dias; 370p.; 4 seções; 76 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 5 website; 404 notas comentadas; 56 refs.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 19 a 368.
3. Idem; O Avesso de um Balzac Contemporâneo: Arqueologia de um Pasticho; 594 p.; 16; caps.; 101
abrevs.; 1 cronologia; 90 refs.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; enc.; Publicaçõess Lachâtre; Niterói, RJ; 1995; páginas 9 a 594.
4. 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 minicurrículo; 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; páginas 17 a 33, 111 a 116 e 145 a 158.
5. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 441 e 442.
6. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et al.;
260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 35, 80, 96 e 97, 101 e 102, 106, 146 e 174.
7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 ter-
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mos; 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 95 a 103.
8. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema 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 158 e 159.

N. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

10518

EXEMPLÁRIO VERBETOLÓGICO
(EXEMPLARIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exemplário verbetológico é o conjunto teático da produção neoenciclopédica contínua ou recorrente da conscin, homem ou mulher, ao servir de ortoexemplo aos compassageiros aspirantes a verbetógrafos assíduos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo exemplário vem do idioma Latim, exemplarium, “exemplar”.
Surgiu no Século XVI. O termo verbo deriva também do idioma Latim, verbum, “palavra;
voc bulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 279. O sufixo
ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de
composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 1. Exemplarismo verbetográfico. 2. Exemplário neoenciclopédico.
3. Produção verbetográfica exemplar.
Neologia. As 3 expressões compostas exemplário verbetológico, miniexemplário verbetológico e maxiexemplário verbetológico são neologismos técnicos da Exemplariologia.
Antonimologia: 1. Abstencionismo verbetológico. 2. Omissão verbetográfica. 3. Autexclusão enciclopédica.
Estrangeirismologia: a ausência de gaps na produção verbetográfica; o Verbetarium;
o Tertuliarium; o Gesconarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Legadologia Enciclopédica pessoal e grupal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Verbetógrafos assíduos exemplificam.
Ortopensatologia: – “Exemplologia. Vamos puxar o fio da meada para pesquisar esse
fato na exegese aprofundada da abordagem técnica do exemplarismo. A leitura mais eficaz
é aquela a partir do exemplo dos outros, do exemplarismo exposto. O resto ainda é secundário.
Vamos ler nos outros o que interessa. A opinião pública também é secundária e quem mantém alguma adoração mostra ter estudado pouco. O exemplo do outro é o que importa mais”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico; o holopensene
pessoal do continuísmo conscienciográfico; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; a evitação da desconexão pensênica com o autoverbetorado; a retilinearidade pensênica advinda do labor verbetográfico.
Fatologia: o exemplário verbetológico; as autopesquisas continuadas transformadas em
verbetes; o exemplo da constância da redação de neoverbetes; as autossuperações divididas entre
os compassageiros; a produção verbetográfica de fôlego; o exemplo silencioso, sem alarde, mas
passível de registro verbetográfico; o ortoexemplo desafiador imitável; o ato de construir nicho
autopesquisístico exemplar na Enciclopédia da Conscienciologia; o docente assíduo do Curso de
Longo Curso; o fato de inúmeros verbetes com temáticas convergentes constuírem embrião de
neolivro; o conjunto da obra verbetográfica exemplar, transformado em livro; as ideias originais
grafadas; a valorização das autexperiências; a autespecialidade conscienciológica explícita nos
verbetes; o trafor da escrita revisitado; a máquina de produção verbetográfica pessoal; o fato de
a maior produção verbetográfica demandar intenso suor mentalsomático; a linha de produção verbetográfica pessoal ininterrupta; o escritório pessoal maceteado para a produção enciclopédica de
monta; o Programa Verbetografia; o Manual de Verbetografia e o livro 500 Verbetógrafos da
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Enciclopédia da Conscienciologia chancelando a produtividade enciclopédica da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a estrutura técnica de apoio ao neoverbetógrafo; a linha de montagem mentalsomática diária; a autorganização facilitando a produção conscienciográfica; o banco de temas verbetáveis; a recorrente aprovação de temas; o fato de a recusa
de títulos verbetográficos ser processo técnico e paratécnico; o autorrevezamento multiexistencial
conscienciográfico.
Parafatologia: as parapercepções captadas em dinâmicas parapsíquicas transformadas
em temas de verbetes; a equipe de amparadores extrafísicos da verbetogafia; a Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico; os intermissivistas em formação no Curso Intermissivo (CI) na condição factível de futuros verbetógrafos; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; o curso Pangrafologia Verbetológica (ENCYCLOSSAPIENS) favorecendo a captação de neotítulos; a Enciclopédia da Parailuminismologia na condição de estratégia da reurbanização extrafísica em curso no Planeta.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos intermissivistas exemplaristas.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD) útil a todo leitor e autor de verbetes.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do autorrevezamento autoral; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria da Conformaticologia.
Tecnologia: a técnica dos 50 verbetes; a técnica do continuísmo verbetográfico; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade.
Voluntariologia: o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediologia
Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o voluntariado no Tertuliarium; o voluntariado tarístico dos revisores de gescons.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível da Paratecnologia.
Efeitologia: o efeito do exemplarismo gesconográfico; o efeito seriexológico da tares
verbetográfica; os efeitos das rotinas mentaissomáticas úteis na produção verbetográfica.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas de cada neoprodução verbetográfica pessoal; as neossinapses originadas do estudo das condutas exemplares.
Ciclologia: o ciclo autoverbetográfico; o ciclo escrever-revisar-publicar; o ciclo da
escrita lacunado; o ciclo da escrita ativo.
Enumerologia: a escrita do primeiro verbete; a primeira defesa no Tertuliarium; as primeiras perguntas online; a primeira vez no “banco dos réus”; as primeiras repercussões do neoverbetorado conscienciológico; a euforin decorrente do neostatus autoral; a escrita do segundo
verbete. O hábito de aprovar títulos com frequência; o hábito de preencher a chapa verbetográfica
diariamente; o hábito do olhar verbetográfico às autopesquisas; o hábito de participar das tertúlias
conscienciológicas; o hábito de estudar o confor verbetográfico; o hábito de cultivar a enciclopensenidade; o hábito de escrever e apresentar verbetes continuadamente. O exemplo do verbetógrafo assíduo; o exemplo das temáticas esclarecedoras; o exemplo da verbação do enciclopedista;
o exemplo dos autesforços do verbetógrafo jejuno; o exemplo do autor de 2 mil verbetes;
o exemplo dos mais de 600 coautores enciclopédicos; o exemplo das obras coletivas libertárias.
Binomiologia: o binômio resiliência-exemplarismo; o binômio admiração-discordância; o binômio leitor-autor.
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Interaciologia: a interação título adequado–tares qualificada; a interação título-temperamento; a interação forma-conteúdo; a interação início-acabativa.
Crescendologia: o crescendo verbetógrafo-maxiproexista; o crescendo verbete-livro;
o crescendo hábito–traço consciencial–temperamento relacionado ao autorado tarístico.
Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo aplicado à própria escrita.
Polinomiologia: o polinômio metas pessoais–autorganização autoral–produção sistemática–exemplarismo conscienciográfico.
Antagonismologia: o antagonismo autor-revisor / revisor–não autor; o antagonismo
publicar / engavetar as autopesquisas.
Paradoxologia: o paradoxo de o verbetógrafo assíduo não ser tertuliano assíduo.
Politicologia: a política pessoal quanto ao verbetorado conscienciológico.
Legislogia: a lei do maior esforço na acabativa verbetográfica.
Filiologia: a grafofilia; a leiturofilia; a verbetofilia; a proexofilia; a bibliofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia; a comunicofilia; a neofilia.
Fobiologia: a superação da grafofobia; a profilaxia da verbetofobia.
Sindromologia: a síndrome do autodesperdício em relação à perda de oportunidade de
tornar-se enciclopedista frequente; a síndrome da dispersão consciencial dos incompletistas verbetográficos; a síndrome da inércia grafopensênica do autor de único verbete, quando poderia ter
escrito 10 devido às autexperiências.
Maniologia: a mania de procrastinar; a mania de esquivar-se das autogescons.
Mitologia: o mito de a grande produção de verbetes ser fácil; o mito do dom verbetográfico; o mito do verbete pronto.
Holotecologia: a encicloteca; a cognoteca; a metodoteca; a grafoteca; a mentalsomatoteca; a lexicoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Exemplariologia; a Verbetografologia; a Verbetologia; a Conscienciografologia; a Neoenciclopediologia; a Revisiologia; a Autorrevezamentologia; a Legadologia; a Maxiproexologia; a Parailuminismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin exemplarista; a conscin enciclopedista; a equipe de enciclopedistas-revisores.
Masculinologia: o verbetógrafo jejuno; o verbetógrafo veterano; o revisor; o medidador;
o docente; o tertuliano; o teletertuliano; o exemplarista verbetológico.
Femininologia: a verbetógrafa jejuna; a verbetógrafa veterana; a revisora; a mediadora;
a docente; a tertuliana; a teletertuliana; a exemplarista verbetológica.
Hominologia: o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
invulgaris; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniexemplário verbetológico = a publicação de, pelo menos, 4 verbetes
teáticos por ano; maxiexemplário verbetológico = a publicação de, pelo menos, 12 verbetes teáticos por ano.
Culturologia: a cultura da produtividade; a cultura da autorganização; a cultura da valorização da produção escrita; a cultura verbetográfica; a cultura tertuliana; a cultura da Autorrevezamentologia; a cultura da Neoenciclopediologia; a cultura da Parailuminismologia.
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Casuisticologia. Consoante à Perfilologia, vale destacar o retroexemplário enciclopédico de Louis de Jaucourt (1704–1779), literato francês, principal redator da Encyclopédie francesa
(Século XVIII), autor de 17.300 verbetes da obra setecentista. A partir de 1759, tornou-se coeditor da enciclopédia iluminista ao lado de Denis Diderot (1713–1784), autor de 5.183 verbetes,
e Paul-Henri Thiry, barão d’Holbach ( 723–1789) propositor de 1.058 entradas verbetográficas.
Desafiologia. Eis, em ordem alfabética, 7 ocorrências de exemplários verbetológicos
teáticos e desafiadores aos compassageiros evolutivos motivados em também compartilharem,
por meio da verbetografia, as próprias reciclagens:
1. Antidesperdício. O verbete exemplificando a evitação do autoperdularismo por meio
da autopriorização nas escolhas lúcidas.
2. Autorado. O verbete exemplificando o início da superação do travão da escrita ao publicar pela primeira vez texto conscienciológico.
3. Dissidência. O verbete exemplificando a superação dos antagonismos íntimos em relação ao voluntariado conscienciológico, na prevenção da minidissidência.
4. Geronte. O verbete exemplificando, na terceira idade, o aproveitamento lúcido e evolutivo da atual ressoma.
5. Grupocarma. O verbete exemplificando a autorreciclagem ao assistir familiar com
transtorno mental grave.
6. Profilaxia. O verbete exemplificando a profilaxia ao açodamento e da autodispersividade da conscin consciente quanto ao bônus do não.
7. Tares. O verbete exemplificando a evitação de provável melancolia extrafísica da
conscin ao deixar texto tarístico autorrevezamentológico publicado.
Autossuperaciologia. Sob a ótica da Autorreciclologia, eis, em ordem alfabética, 13
verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia (Data-base: 16.09.2017) exemplificando os sobrepujamentos e investigações dos verbetógrafos-autopesquisadores:
01. Autossuperação da agressividade.
02. Autossuperação da arte marcial.
03. Autossuperação da competitividade.
04. Autossuperação da orfandade.
05. Autossuperação da robéxis.
06. Autossuperação do assédio intrafamiliar.
07. Autossuperação do consumismo.
08. Autossuperação do emocionalismo.
09. Autossuperação do megatrafar.
10. Autossuperação do orgulho.
11. Autossuperação do TOC (Transtorno obsessivo-compulsivo).
12. Autossuperação específica.
13. Autossuperação prioritária.
Autorrevezamentologia. A produção verbetográfica assídua e exemplarista pode constituir autolegado da conscin intermissivista, homem ou mulher, para as próximas ressomas, por
meio da construção de nicho gesconográfico com as próprias ideias originais dentro da megagescon coletiva. Trata-se de estratégia evolutiva a ser aproveitada pelas consciências atiladas quanto
à teática da inteligência evolutiva (IE).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exemplário verbetológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
Continuísmo verbetográfico: Ortografopensenologia; Homeostático.
Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
Enciclopedismo reurbanológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
ENCYCLOSSAPIENS: Enciclopediologia; Homeostático.
Exemplarista evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Hiato verbetográfico: Evoluciologia; Neutro.
Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
Janela de oportunidade: Evoluciologia; Homeostático.
Legadologia Enciclopédica: Neoenciclopediologia; Homeostático.
Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
Síndrome da inércia grafopensênica: Parapatologia; Nosográfico.
Verbaciologista: Verbaciologia; Homeostático.
Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
Verbetograma: Autoconscienciogramologia; Neutro.

A PRODUÇÃO CONTINUADA DE VERBETES TARÍSTICOS
PODE CONSTITUIR, ALÉM DE EXEMPLO INCENTIVADOR,
AUTODISCERNIMENTO DE AUTORES E AUTORAS QUANTO
AO AUTORREVEZAMENTO E À MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera ser factível reencontrar, em ressomas
futuras, obra de fôlego enciclopédico com o conjunto expressivo dos próprios verbetes ou apenas
textos esparsos, embora assistenciais? Avalia a importância de tornar-se verbetógrafo assíduo?
Bibliografia Específica:
1. Diderot, Denis; & d’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das
Artes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers); 5 Vols.; Vol. 1; Discurso 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; páginas 211 e 217.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
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E. M. M.

Enciclopédia da Conscienciologia

10523

EXEMPLARISMO ASSISTENCIAL FAMILIAR
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exemplarismo assistencial familiar é a manifestação do conjunto de
costumes, hábitos, comportamentos, condutas, atitudes, valores e ideias, promovida diuturnamente pelos integrantes do grupo consanguíneo, em especial pelos pais, capaz de despertar na conscin
infante o fraternismo e a prontidão para a assistência lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra exemplo procede do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação;
reprodução; exemplar; traslado”. Apareceu no Século XIV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismos, “doutrina; escola; teoria ou princ pio art stico, filosófico, pol tico ou religioso; ato, pr tica ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O termo assistencial provém do idioma Latim, assistentia,
“ajuda, socorro”, e este de assistire ou adsistire, “estar ou conservar-se ao pé, junto a; estar presente; comparecer; assistir em ju zo”. Surgiu no Século XVI. O termo familiar vem do idioma Latim, familiaris, “de fam lia; da casa; doméstico”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Exemplarismo assistencial no lar. 2. Exemplarismo assistencial parental. 3. Exemplarismo assistencial doméstico. 4. Modelização assistencial familiar. 5. Exemplificação de assistência familiar. 6. Assistência familiar exemplarista.
Neologia. As 3 expressões compostas exemplarismo assistencial familiar, exemplarismo
assistencial familiar primário e exemplarismo assistencial familiar avançado são neologismos
técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Exemplo egoico familiar. 2. Padrão desassistencial familiar.
3. Modelo familiar antievolutivo. 4. Antiexemplarismo assistencial familiar. 5. Exemplificação
anticosmoética familiar.
Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal na assistência grupal; o modus vivendi
do elo familiar interassistencial; o modus faciendi do labor interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Exemplarismo
familiar educa.
Citaciologia. Eis 4 citações contributivas ao tema: – Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única (Albert Schweitzer, 875− 965). Só tem direito de criticar aquele que pretende ajudar (Abraham Lincoln, 8 9− 865). As crianças necessitam de
mais exemplos que de censuras (Joseph Joubert, 754− 824). Se tratarmos as pessoas como elas
poderiam ser, nós as ajudamos a se tornarem o que elas são capazes de ser (Johann Wolfgang
von Goethe, 749− 832).
Proverbiologia. Eis 8 ditados populares relacionados ao tema: – Nada é tão contagioso
como o exemplo. A maior prenda é o exemplo da própria vida. O fruto não cai longe do pé. Basta
única maçã podre para apodrecer 1 cento. Tal pai, tal filho. Pais são espelhos para os filhos.
Endireita o galho enquanto a árvore é nova. Não dê o peixe, ensine a pescar.
Filosofia. O Humanitarismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene das ideias
pró-assistenciais; o holopensene da família consciencial; a autopensenização interassistencial; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a orientação precoce quanto ao pensenizar sadio.
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Fatologia: o exemplarismo assistencial familiar; a vivência da interassistencialidade na
família nuclear; o comportamento pessoal cosmoético na vivência grupal; a responsabilidade pessoal junto à evolução grupal; a prática sistemática da assistencialidade doméstica; o fraternismo
familiar manifesto no ato de pensenizar, falar, agir, olhar e gesticular; a benevolência sadia expressa nas atitudes; a adoção da polidez fraterna nas mínimas ações; o gosto pela assistência;
a autodisponibilidade em assistir; a pedagogia espontânea do exemplo; os exemplos fraternos dos
pais para os filhos; a exemplificação na relação ensino-aprendizagem na infância; a tendência familiar pela mediação de conflitos e reconciliações; a disponibilidade assistencial familiar; o espelho da existência humana; as lições aprendidas pelos exemplos assistenciais; a força educadora do
líder na família; o acolhimento fraternal; a afeição; o carinho aconchegante do lar; o hábito da solidariedade na família; a sensibilidade; a imitação enquanto reação instrutiva da personalidade humana; os exemplos cosmoéticos; o protótipo evolutivo familiar a ser copiado; o exemplo pessoal
do perdão enquanto assistência; a autexemplificação; os vínculos de afeição no grupo; a convivialidade familiar fraterna; a assistencialidade consciente; a comunicação assistencial; a motivação
nobre em ajudar; o ato de ajudar o outro sem esperar retorno; a inteligência evolutiva (IE) em
ação; o cumprimento das metas evolutivas conjuntas; as oportunidades assistenciais na convivência do dia a dia; os laços grupocármicos; os laços da família consanguínea; os diálogos enriquecedores; a postura refletida e crítica; a consciência familiar ecológica; o exemplo de convivência sadia consigo e com demais seres de natureza humana e subumana; o saber dar e o saber receber; os
benefícios recíprocos da interassistencialidade; a filantropia; o apoio emocional; o conforto moral; o saber ouvir; a abnegação; a consolidação da holomaturidade; a tarefa da consolação (tacon);
a tarefa do esclarecimento (tares); o exemplarismo familiar na participação em ONGs assistenciais; a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acoplamento
e assimilação energética inerentes à convivência familiar; a assimilação das energias conscienciais positivas; a tarefa energética pessoal (tenepes); o exemplarismo do autoparapsiquismo assistencial na família; a paraperceptibilidade interassistencial; a renovação energética constante; a assistência multidimensional; a intuição pessoal; a determinação no uso das energias conscienciais
(ECs) favoráveis; o zelo dos amparadores aprimorando a assistência extrafísica do amparando.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos trafores grupais; o sinergismo egocarma-grupocarma; o sinergismo holopensene interassistencial–amparabilidade; o sinergismo tarefa assistencial
grupocármica–tarefa assistencial policármica; o sinergismo elo fraterno–senso assistencial.
Principiologia: o princípio da dignidade da pessoa humana; o princípio da solidariedade familiar; o princípio da educação interconsciencial; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio da assistencialidade sem retorno; o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da empatia evolutiva; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da
convivialidade fraterna; o princípio grupal de juntos se ir mais longe; o princípio cosmoético de
sempre objetivar o melhor para todos; o princípio da assistencialidade integrada aos princípios
pessoais; o princípio do direito universal ao livre pensamento; o princípio de o menos doente assistir o mais doente; o respeito ao princípio do livre arbítrio do assistido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a necessidade do código grupal de
Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do autodidatismo exemplificador; a teoria pedagógica espontânea
do autexemplo; a teoria da evolução; a teoria e a prática da evolução consciencial em grupo;
a teoria da megafraternidade; a teoria evolutiva através da interassistencialidade; a teoria do
crescendo evolutivo da autorresponsabilidade assistencial; a teoria social da conduta; a teoria
do exemplarismo; a teoria da cooperação.
Tecnologia: a técnica de priorizar a assistência; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica da convivialidade evolutiva; a técnica do saber falar na hora certa; a técnica do
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ouvir atento e educado; a técnica do convívio cosmoético; as técnicas de identificação dos trafores; a técnica do acolhimento-orientação-encaminhamento; a técnica do esclarecimento fraterno;
a técnica da competência nas tarefas assistenciais; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Voluntariologia: o voluntariado familiar enquanto escola de exemplarismo; o voluntariado desde a infância visando a precocidade assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da
Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito arrastante do bom exemplo; os efeitos da interação parental na infância; o efeito ricochete do autexemplo; o efeito da interassistencialidade na sustenção da convivência sadia; o efeito halo do heteroperdão; o efeito do amadurecimento conscienciológico; os
efeitos imediatos e mediatos do ato consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as neossinapses geradas pela observação da conduta exemplar; as neossinapses nascidas do altruísmo.
Ciclologia: o ciclo da vida; o ciclo evolutivo das relações cármicas; o ciclo evolutivo
das conquistas conjuntas; o ciclo retroalimentador dos holopensenes interassistenciais.
Enumerologia: a palavra assistencial; o gesto assistencial; o afeto assistencial; a vontade assistencial; a disponibilidade assistencial; a decisão assistencial; a ação assistencial. O caráter exemplarista; a maneira de ser exemplarista; a índole exemplarista; a postura exemplarista;
o temperamento exemplarista; a característica exemplarista; o comportamento exemplarista.
Binomiologia: o binômio fato-exemplo; o binômio autorrealização-responsabilidade;
o binômio priorização inteligente–exemplarismo; o binômio fracasso familiar–fracasso grupal;
o binômio exemplo–contra-exemplo; o binômio franqueza-educação; o binômio autorganização-responsabilidade; o binômio motivação individual–motivação grupal; o binômio autopensenidade-holopensenidade.
Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação interconsciencial.
Crescendologia: o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo tacon-tares; o crescendo
tarefa grupocármica–tarefa policármica; o crescendo evolução pessoal–evolução grupal.
Trinomiologia: o trinômio observação-assimilação-imitação; o trinômio observação-avaliação-esclarecimento; o trinômio motivação-trabalho-lazer na educação parental; o trinômio companheirismo-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação.
Polinomiologia: o polinômio esclarecimento-discernimento-desperticidade-interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo exemplo copiável / exemplo evitável; o antagonismo
exemplo pelo trafor / exemplo pelo trafar; o antagonismo psicosfera doadora / psicosfera receptora; o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo interassistencialidade explícita / interassistencialidade silenciosa.
Paradoxologia: o paradoxo de os atos comunicarem mais se comparados a mil palavras; o paradoxo de a maneira de prestar assistência poder ser a de permitir receber assistência.
Politicologia: a política de apoiar os necessitados; a política da boa vizinhança; a política de fazer o bem sem olhar a quem; a exemplocracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do máximo esforço aplicada à interassistencialidade.
Filiologia: a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a exemplofilia; a grafofilia; a familiofilia; a sociofilia; a fitofilia; a zoofilia; a energofilia.
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Fobiologia: a sociofobia; a antropofobia; a conviviofobia; a fitofobia; a zoofobia; a cosmoeticofobia; a energofobia.
Sindromologia: a síndrome da alienação parental; a síndrome do infantilismo; a síndrome da procrastinação; a síndrome de Poliana; a síndrome do canguru; a síndrome do isolamento social; a síndrome do avestruzismo.
Maniologia: a mania de fingir não saber ou não ver; a mania de desistir sem tentar.
Mitologia: o mito da inocência infantil; o mito da família perfeita.
Holotecologia: a assistencioteca; a educacioteca; a energeticoteca; a infancioteca; a teaticoteca; a convivioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autevoluciologia; a Infanciologia;
a Exemplologia; a Pensenologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Genética; a Paragenética.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida desde a infância; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; o ser educador; a conscin enciclopedista; a conscin exemplarista; a conscin
fraterna; a consréu ressomada; a consciex docente do Curso Intermissivo (CI); a conscin profissional da educação; o ser voluntário; a família nuclear.
Masculinologia: o pai; o exemplarista; o assistencialista; o amparador intrafísico; o reeducador; o compassageiro evolutivo; o reciclante existencial; o homem de ação; o inversor existencial; o conviviólogo; o agente retrocognitor; o pré-serenão vulgar; o tocador de obra; o professor de infantes; o exemplólogo; o retomador de tarefas; o conscienciólogo; o cuidador; o tutor;
o irmão; o tio; o padrinho; o amigo.
Femininologia: a mãe; a exemplarista; a assistencialista; a amparadora intrafísica; a reeducadora; a compassageira evolutiva; a reciclante existencial; a mulher de ação; a inversora existencial; a convivióloga; a agente retrocognitora; a pré-serenona vulgar; a tocadora de obra; a professora de infantes; a exemplóloga; a retomadora de tarefas; a consciencióloga; a cuidadora; a tutora; a irmã; a tia; a madrinha; a amiga.
Hominologia: o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens effusivus; o Homo sapiens
benevolens; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: exemplarismo assistencial familiar primário = a manifestação de assistência parental através da satisfação das necessidades básicas do assistido, trazendo resultados
imediatos (tacon); exemplarismo assistencial familiar avançado = a manifestação de assistência
parental através do esclarecimento com discernimento visando o desenvolvimento da autonomia
do assistido (tares).
Culturologia: a cultura da convivência familiar; a cultura do exemplarismo sadio;
a cultura da amparabilidade; a cultura da interassistencialidade; a cultura evolutiva da Grupocarmologia.
Atitudes. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, em ordem alfabética, 18 comportamentos
rotineiros e cooperativos entre os membros do núcleo familiar, incentivadores do fraternismo interassistencial na criança:
01. Aceitação: das diferenças.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Atenção: às pessoas, mantendo interesse e escuta.
Colaboração: nas campanhas solidárias.
Compartilhamento: das coisas e conhecimento.
Compreensão: dos erros e enganos.
Consumo: consciente.
Convivência: afável e afetiva.
Cuidado: com as plantas e os animais.
Disponibilidade: assistencial.
Divisão: das tarefas de acordo com a idade.
Doação: de roupas e objetos.
Familiaridade: acolhedora e tranquila.
Interatividade: usual, com diálogo aberto.
Paciência: nas ações estimuladoras.
Respeito: entre todos, mantendo o uso de boas maneiras.
Solidariedade: em relação a si e ao grupo.
Voluntariado: em instituição assistencial.
Zelo: com o ambiente em geral.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exemplarismo assistencial familiar, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
02. Atitude educativa pró-evolução: Reeducaciologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
05. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
09. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
11. Éthos assistencial: Assistenciologia; Homeostático.
12. Exemplarista evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
14. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
15. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

O EXEMPLARISMO ASSISTENCIAL FAMILIAR ATUA ENQUANTO INSTRUMENTO PARAPEDAGÓGICO E AGENTE
CATALISADOR DA EDUCAÇÃO EVOLUTIVA COSMOÉTICA,
FRATERNA E UNIVERSALISTA DA CONSCIÊNCIA INFANTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mãe ou pai, objetiva estimular na criança sentimentos fraternos, através de comportamentos assistenciais no dia a dia? Os resultados têm atingido a meta desejada?
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EXEMPLARISMO DOCENTE
(TEATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exemplarismo docente é o ato ou efeito de o professor ou a professora de
Conscienciologia ser autexemplo para as demais consciências, por meio de manifestações teáticas
e cosmoéticas em todos os contextos do dia a dia, transcendendo os limites da sala de aula.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra exemplo procede do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação;
reprodução; exemplar; traslado”. Apareceu no Século XIV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princ pio art stico, filosófico; pol tico ou religioso; ato, pr tica ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O voc bulo docente procede do idioma Latim, docens, “aquele que ensina”, e este do verbo docere, “fazer aprender; ensinar; ensaiar alguma peça”. Surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Exemplarismo do professor. 2. Verbação docente. 3. Coerência vivencial do professor.
Neologia. As 3 expressões compostas exemplarismo docente, exemplarismo docente básico e exemplarismo docente avançado são neologismos técnicos da Teaticologia.
Antonimologia: 1. Antiexemplarismo docente. 2. Desprioriorização vivencial docente.
Estrangeirismologia: o go hard assistencial docente; o maestro exemplar.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teaticidade pessoal docente.
Coloquiologia: a fratura exposta; o soco na cara; o ato de única ação valer mais de
1.000 palavras; a briga de foice no escuro em noite sem lua propiciada no curso Extensão em
Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do exemplarismo; o holopensene da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da teática conscienciológica;
a retilinearidade pensênica; o holopensene pessoal do abertismo consciencial; a consolidação do
hábito de não pensar mal de ninguém.
Fatologia: o exemplarismo docente; o acolhimento assistencial; a maturidade consciencial denotada no docente exemplarista; a flexibilidade assistencial; o ato de trazer a responsabilidade para si; o destemor em ir até as últimas consequências quando necessário; a autoridade moral do docente exemplarista na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI); a perspicácia de realizar acareações quando necessárias; a inteligência evolutiva (IE);
a importância do aprendizado pessoal através da convivência com os colegas docentes; a presteza
de retribuição do docente exemplarista; o hábito profilático de discutir as ideias e não ficar contra
a pessoa; o comprometimento assistencial do docente de Conscienciologia, honrando o Curso Intermissivo (CI); a necessidade de constante atualização; a condição de o docente de Conscienciologia estar na vitrine multidimensional; as boas práticas utilizadas pelo docente exemplarista; as
reconciliações promovidas pela docência conscienciológica; as concessões cosmoéticas; o aproveitamento das palestras realizadas pelo docente, a fim de promover reciclagens pessoais e grupais; a evitação dos acidentes de percurso; a resiliência docente; a experiência possibilitando a antecipação do docente exemplarista; a superação das posturas monárquicas, contribuindo para a assistência de conscins e consciexes; as constantes voltas urobóricas realizadas pelas consciências
ainda imaturas; a melin servindo como porta de entrada de doenças; a mudança de patamar assis-
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tencial durante os cursos conscienciológicos; o Curso de Aprofundamento Parapsíquico (CAP)
do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a constância pedagógica;
a qualificação docente vitalícia; a ajuda do docente orientador na formação do novo professor
através do exemplarismo; a mudança de patamar proposto pela docência conscienciológica;
a adesão ao Programa de Aceleração Docente (PAD) do IIPC; o ato de deixar de pedir para si;
o exemplarismo horizontal; a priorização do docente exemplarista em formar dupla evolutiva
(DE); a necessidade do docente chegar com antecedência para auxiliar na formação de campo parapedagógico; a constante publicação gesconológica servindo de exemplo para as conscins
e consciexes; a docência itinerante servindo de antessala da tenepes; o pré-perdão assistencial para todas as consciências; a priorização da saúde consciencial; a docência conscienciológica, enquanto oportunidade de assistência de ponta repercutindo nas seriéxis; o atendimento aos credores.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a opção pela autodesassedialidade; o exemplarismo docente repercutindo extrafisicamente; o equilíbrio holossomático vivenciado pelo docente; a realidade multidimensional “nua e crua”; o di rio docente constantemente sendo preenchido com realidades multidimensionais; a visão dos bastidores multidimensionais da aula de Conscienciologia; a aplicação do arco voltaico craniochacral realizada quando
necessário em sala de aula; as reconciliações multiexistenciais otimizadas pela docência conscienciológica; a saudade da paraprocedência vivenciada desde a infância; as descablagens energéticas
promovidas pelo exemplarismo docente; o exemplarismo do docente ao se colocar na condição de
conscin-cobaia multidimensional; as desconexões, esclarecimentos e encaminhamentos de consciexes paracomatosas multimilenares promovidos pela participação no curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); a homeostase holossomática; as conexões constantes com
a Central Extrafísica da Verdade (CEV), a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF) e a Central Extrafísica de Energia (CEE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autexemplarismo-heterexemplarismo; o sinergismo teoria-prática; o sinergismo voluntariado-docência; o sinergismo docência-tenepes; o sinergismo
exemplarismo-desassédio; o sinergismo força presencial–interassistencialidade cosmoética.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de contra fatos e parafatos
não existirem argumentos; o princípio de a docência itinerante servir de agente ativo no auxílio
às reurbanizações extrafísicas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) servindo de mudança
evolutiva para o grupo; o princípio de ninguém evoluir sozinho.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC), presente na vida do docente exemplarista; o código grupal de Cosmoética (CGC) docente.
Teoriologia: a teoria de existirem 9 consciexes para cada conscin; a teoria dos Cursos
Intermissivos; a falsa teori religios de o sofrimento lev r o “reino dos us”; a teoria de
a docência conscienciológica ser fundamental no desenvolvimento da liderança interassistencial.
Tecnologia: a técnica dos 10 segundos; a técnica de pensar ao modo de evoluciólogo;
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica auxiliando na mudança de patamar assistencial do
docente; a técnica de nenhum dia sem linha; a técnica da autoconfiança existencial auxiliando
o docente na consolidação do campo parapedagógico; a técnica do posicionamento interassistencial cosmoético; a técnica da exteriorização de energias auxiliando nas decisões de destino;
o desenvolvimento constante da técnica de dar aula.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos da Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o labcon das dinâmicas parapsíquicas
auxiliando na mudança de patamar evolutivo; o laboratório da paz do Campus de Pesquisa do
IIPC, Saquarema, RJ; o labcon itinerante do docente de Conscienciologia; o labcon da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colé-
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gio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito sinérgico das devolutivas no final das aulas sobre a equipe docente; o efeito dos cursos conscienciológicos na melhoria das cidades onde são realizados; o efeito
de posicionar-se frente à interassistência cosmoética; o efeito da conexão com os amparadores
de função da cidade; o efeito das reciclagens pessoais repercutindo nas reciclagens grupais;
o efeito de sair de cima do muro; o efeito do comprometimento assistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses assistenciais auxiliando no exemplarismo docente;
as neossinapses promovidas pelo contato com o amparador da tarefa energética pessoal (tenepes); as neossinapses advindas dos cursos de Conscienciologia; as neossinapses traforistas do
docente exemplarista; as neossinapses adquiridas pela vivência do tenepessismo 24 horas; as neossinapses gesconológicas promovidas pelo desassédio mentalsomático; as neossinapses adquiridas nos cursos de campo.
Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo pacificação íntima–pacificação grupal.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assimilação-desassimilação; o binômio autassédio-autodesassédio; o binômio egocídio-interassistencialidade; o binômio
concessão-reparação; o binômio retilinearidade-resiliência; o binômio erro-acerto; o binômio
itinerância-tenepes; o binômio evolutivo destruição-reparação.
Interaciologia: a interação docente-amparador; a interação aluno-paraluno; a interação itinerância-responsabilidade; a interação determinação-concretização; a interação cablagem-descablagem; a interação autopesquisa-gescon.
Crescendologia: o crescendo evolutivo gratidão-retribuição; o crescendo assistencial
tacon-tares; o crescendo perdão–pré-perdão assistencial; o crescendo cicatriz-paracicatriz.
Trinomiologia: o trinômio EV-autopesquisa-gescon; o trinômio determinação-persistência-realização; o trinômio posicionamento-interassistência-cosmoética; o trinômio agressão-lucidez-recomposição; o trinômio discente-voluntário-docente; o trinômio desperto-evoluciólogo-Serenão; o trinômio Curso Integrado de Projeciologia (CIP)–ECP1–ECP2.
Polinomiologia: o polinômio EV-docência-tenepes-desperticidade; o polinômio algoz-vítima-discente-docente; o polinômio erro-sinceridade-reconhecimento-acerto.
Antagonismologia: o antagonismo docente exemplarista / docente teoricão; o antagonismo repressão / liberdade consciencial; o antagonismo punição / reparação; o antagonismo indisponibilidade / disponibilidade; o antagonismo murismo / posicionamento; o antagonismo cotoveloma / exemplarismo.
Politicologia: a exemplocracia; a teaticocracia; a didaticocracia; a lucidocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a aplicação da lei de maior esforço cosmoético em prol do exemplarismo docente.
Filiologia: a parapedagogiofilia; a energofilia; a discernimentofilia; a interassistenciofilia; a comunicofilia; a reeducaciofilia; a ortoliderofilia.
Fobiologia: a discernimentofobia; a lucidofobia; a parapsiquicofobia; a neofobia; a sofofobia; a glossofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: o sobrepairamento da síndrome da interiorose; a superação da síndrome da mediocrização; a eliminação da síndrome da autossuficiência.
Maniologia: a mania de fazer média; a mania de não dar feedbacks após as aulas para os
colegas docentes; o fim da egomania; a mania de achar-se a maxipeça do minimecanismo; a abnegação das manias.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito da salvação; o mito de os cursos salvarem
a consciência.
Holotecologia: a energossomatoteca; a desassedioteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca; a tenepessoteca; a despertoteca; a parapedagogioteca.
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Interdisciplinologia: a Teaticologia: a Parapedagogiologia; a Despertologia; a Assistenciologia; 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 consciex amparadora de função; a conscin compromissada; a conscin
exemplarista.
Masculinologia: o professor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; 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; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a professora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodescisora; a intermissivista; a inversora existencial;
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 maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens docens; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista;
o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: exemplarismo docente básico = a condição de o professor investir na autoqualificação e exercitar o traforismo no cotidiano repercutindo teaticamente no grupo; exemplarismo docente avançado = a condição da teática diária do professor, culminando na publicação de
megagescon, motivando positivamente os compassageiros evolutivos.
Culturologia: a cultura da Parapedagogiologia; a cultura da Interassistenciologia;
a cultura da Tenepessologia; a cultura da Despertologia; a cultura da Ofiexologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exemplarismo docente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
16. Automediação anticonflitiva: Autodesassediologia; Homeostático.
17. Automitridatismo: Autoparaimunologia; Homeostático.
18. Autopacificação tenepessista: Experimentologia; Homeostático.
19. Bastidores da aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Neutro.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
Desrepressão docente: Parapedagogia; Homeostático.
Efeito da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
Interação conscin-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
Sinergismo estado vibracional–tenepes: Autodespertologia; Homeostático.
Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
Tenepessismo 24 horas: Tenepessologia; Homeostático.

O EXEMPLARISMO DOCENTE INICIA-SE NO MICROUNIVERSO CONSCIENCIAL DO PROFESSOR, ABRINDO MÃO
DO EGO PELA AUTANÁLISE CONSTANTE, CONTRIBUINDO
NA FORMAÇÃO DE NEOLÍDERES INTERASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como avalia a teática pessoal dentro das manifestações docentes? Já identificou as reciclagens necessárias para se tornar docente exemplarista?
Bibliografia Específica:
1. Ceotto, Bárbara. Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. & posf. Leonardo Rodrigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26 enus.; 22
estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31 filmes; 1 nota; 73 refs.; 1 apênd.;
alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 43 a 52.
2. Xavier, Francisco Cândido; & Vieira, Waldo; Sexo e Destino; 358 p.; 28 caps.; 18 x 12 cm; br.; 8ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1981; páginas 30 a 350.

G. L. W.
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EXEMPLARISMO INVEXOLÓGICO
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exemplarismo invexológico é a vivência de esforços, atitudes, comportamentos, priorizações e valores sadios por parte da conscin jovem, inversor ou inversora, capaz de
proporcionar repercussões homeostáticas a outras consciências por meio da aplicação da técnica
da inversão existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra exemplo procede do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação;
reprodução; exemplar; traslado”. Apareceu no Século XIV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princ pio art stico, filosófico, pol tico ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. 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 idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer, nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter exist ncia real”.
Surgiu no século XIX. O elemento de composição logia origina do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de tema”.
Sinonimologia: 1. Exemplarismo da inversão existencial. 2. Exemplarismo do inversor
existencial. 3. Modelização invexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas exemplarismo invexológico, miniexemplarismo invexológico e maxiexemplarismo invexológico são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Antiexemplarismo do porão consciencial. 2. Exemplarismo recexológico. 3. Exemplarismo antinvexológico.
Estrangeirismologia: o campus de Invexologia; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à teática da inversão existencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antecipação da maturidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade invexológica; o holopensene das ideias pró-assistenciais; os invexopensenes; a invexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica desde a adolescência; a autoconfiança perante as pressões holopensênicas.
Fatologia: o exemplarismo invexológico; o posicionamento do inversor quanto às patologias referentes ao porão consciencial; o fato de o inversor sendo fonte exemplarista aos mais
velhos; o Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex) alavancador de exemplarismos pessoais;
o altruísmo ínsito; a condição do inversor voluntário de Instituição Conscienciocêntrica (IC)
sendo membro mais jovem do grupo; a escuta fraterna; o processo de docência conscienciológica
do jovem; a personalidade hígida do inversor provocando repercussões no grupo de amigos da
escola ou faculdade; a responsabilidade advinda do exemplo dado; o exemplo silencioso; a imitação homeostática; a força presencial do inversor atraindo maior número de olhares atentos; a comunicabilidade desenvolvida do jovem chamando atenção na Socin; a predisposição interassistencial geradora de sincronicidades; a teática invexológica; a verbação invexológica; a priorização
da escrita de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia desde a juventude; a maturidade antecipada; a automotivação quanto à interassistencialidade desde cedo; a escolha da profissão facilitadora do compléxis; o exemplarismo do jovem em relação à família nuclear; a antimaternidade
sadia exemplificando quebra de paradigma; a participação da criança e do jovem em cursos da
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Conscienciologia; o perfil assistencial aglutinador; o ato de remar contra a maré da mesologia;
a racionalidade acima dos emocionalismos; as recins desencadeadas através do exemplo do inversor; a autorganização pró-evolutiva na juventude.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na juventude; a autovivência precoce da projetabilidade lúcida; o parapsiquismo avançado desde a adolescência;
o conhecimento da multidimensionalidade auxiliando na tares exemplarista; a recuperação dos
cons magnos ainda na adolescência; a moral extrafísica do inversor; os alunos de Curso Intermissivo (CI) interessados no exemplarismo dos inversores participantes do Grinvex; a observação da
vida intrafísica de inversores existenciais pelas consciexes intermissivistas; o objetivo de aplicação da técnica da invéxis na próxima ressoma; a vivência da multidimensionalidade no dia a dia
pelo inversor.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autodesempenho-modéstia; o sinergismo automotivação proexológica–autodisciplina invexológica; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo assistente-assistido.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio inteligente de
pensar sempre antes de fazer; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); a evitação do princípio uto orruptor “todo mundo f z”; o prin ípio evolutivo ntidesviol gi o “isso não p r
mim”; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código do exemplarismo pessoal (CEP); o código de conduta do inversor existencial; o código de prioridades pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) dos inversores existenciais.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da autodisciplina evolutiva;
a teoria das inversões conscienciais; a teoria das ideias inatas; a teoria do porão consciencial.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da escuta atenta paciente; as técnicas projetivas; a técnica da imobilidade física vigil; a técnica do EV.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invísivel dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito na vida humana da aplicação da técnica da invéxis; o efeito exemplarista do jovem ao escrever verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; os efeitos benéficos
de ser integrante de Grinvex; o efeito da docência de Conscienciologia do jovem inversor; os
efeitos benéficos do EV na lucidez cotidiana; o efeito da opção pela antimaternidade sadia;
o efeito exemplarista do jovem lúcido e exemplarista na Socin.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas em debates do Grinvex; as neossinapses
geradas pela rotina útil ainda na juventude; as neossinapses oriundas do acoplamento amparador-amparando; as neossinapses e a recuperação de cons sustentando as recins do inversor; as
neossinapses geradas a partir da observação dos ortexemplos do jovem lúcido.
Ciclologia: o ciclo das mudanças pessoais; o ciclo sadio de implementação de melhores
hábitos; o ciclo jovens inversores–futuros líderes; o ciclo observação-reflexão-imitação; o ciclo
contínuo da contribuição interassistencial; o ciclo autexperimentação–autocrítica–gescon interassistencial na juventude.
Binomiologia: o binômio teática-verbação; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio trafor imitável–trafar dispensável; o binômio inversor-reciclante; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio reflexão individual–reflexão coletiva; o binômio autocoerência teática–exemplificação cosmoética; o binômio autopesquisa-exemplarismo; o binômio juven-
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tude-exemplarismo; o binômio maturidade antecipada–compléxis; o binômio antidispersividade–
–lucidez evolutiva; o binômio precocidade-antecipação.
Interaciologia: a troca de experiências evolutivas pela interação (dupla) inversores-reciclantes; a interação entre os integrantes dos grinvéxis; a interação exemplarismo invexológico–
–exemplarismo recexológico; a interação inversor–amparador de função; a interação inversor
intrafísico–futuras consciexes inversoras; a interação amizades evolutivas–saltos evolutivos;
a interação entre os jovens intermissivistas com o grupo da Socin; a interação jovem lúcido–
–adulto inexperiente.
Crescendologia: o crescendo planejameno-maxiplanejamento; o crescendo posicionamento pessoal–posicionamento grupal; o crescendo deixar-se levar pela mesologia–posicionamento ante a mesologia.
Trinomiologia: o trinômio autorganização–rotinas utéis–produtividade ainda na fase
preparatória da proéxis; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio voluntariado-docência-escrita desde a juventude.
Polinomiologia: o polinômio inversão existencial–inversão assistencial–inversão da
maturidade consciencial–inversão energética; o polinômio paradigma consciencial–posicionamento cosmoético–prioridades evolutivas–ações interassistenciais; o polinômio autorganização-planejamento-metas-consecução desde jovem.
Antagonismologia: o antagonismo porão consciencial / inversão existencial; o antagonismo invéxis / dispersividade; o antagonismo disciplina / desorganização; o antagonismo prole
somática / prole mentalsomática; o antagonismo maturidade consciencial / idade cronológica;
o antagonismo maturidade / infantilismo; o antagonismo exemplo evitável / exemplo copiável.
Paradoxologia: o paradoxo de os atos comunicarem mais se comparados a mil palavras; o paradoxo da energia consciencial presencial silenciosa; o exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial inexperiente reeducando o adulto veterano intermissivista; o paradoxo
da juventude madura; o paradoxo surpreendente do adolescente equilibrado.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a invexocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia; a política da convivência sadia; a política da diferença.
Legislogia: as leis da interassistencialidade na proéxis; a lei do maior esforço contrapondo-se à lei do menor esforço desde cedo; a lei da ação e reação.
Filiologia: a invexofilia; a reciclofilia; a lucidofilia; a teaticofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a invexofobia; a autocriticofobia; a superação da decidofobia do porão consciencial; a proexofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ansiosismo; a profilaxia da síndrome da impontualidade; a vigilância à síndrome do infantilismo; a cautela quanto a síndrome da Maria vai
com as outras; a profilaxia da síndrome do canguru; o antiexemplo da síndrome de Peter Pan;
a anulação da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a profilaxia da toxicomania; a prevenção da mania de empurrar com a barriga; o autenfrentamento das necessidades evolutivas.
Holotecologia: a invexoteca; a convivioteca; a proexoteca; a criticoteca; a maturoteca;
a assistencioteca; a projecioteca; a interassistencioteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Exemplologia; a Verbaciologia; a Cosmoeticologia; a Taristicologia; a Reeducaciologia; a Autorganizaciologia; a Interaciologia; a Ortopensenologia; a Assistenciologia Extrafísica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade exemplarista; a conscin precoce; a isca
humana lúcida; o ser interassistencial; as conscins participantes do Grinvex; a conscin inversora
voluntária de IC; a conscin enciclopedista; as consciexes amparadoras técnicas em Invexologia;
as consciexes interessadas em aplicar a invéxis na próxima ressoma.
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Masculinologia: o exemplarista; o invexólogo; o inversor projetor consciente; o inversor
intermissivista; o inversor escritor; o inversor verbetógrafo; o inversor intelectual; o inversor reeducador; o jovem de ação; o escritor de gescons; o jovem lúcido; o inversor paraperpciologista;
o jovem líder aglutinador; o inversor comunicólogo; o inversor professor de Conscienciologia;
o inversor amparador intrafísico.
Femininologia: a exemplarista; a invexóloga, a inversora projetora consciente; a inversora intermissivista; a inversora escritora; a inversora verbetógrafa; a inversora intelectual; a inversora reeducadora; a jovem de ação; a escritora de gescons; a jovem lúcida; a parapercepciologista; a jovem líder aglutinadora; a jovem comunicóloga; a jovem professora de Conscienciologia; a inversora amparadora intrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens
benevolens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens maturus; o Homo sapiens assistens;
o Homo sapiens prophylaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniexemplarismo invexológico = aquele gerado de modo inconsciente,
por meio das ações maduras da conscin inversora; maxiexemplarismo invexológico = aquele gerado de modo lúcido ou cosmoeticamente calculado no maxiplanejamento, por meio das ações
maduras da conscin inversora.
Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da intelectualidade precoce; a cultura
da antecipação; a cultura da autolibertação dos idiotismos culturais; a cultura parapsíquica;
a cultura do altruísmo; a cultura da superação do porão consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exemplarismo invexológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apetência invexológica: Invexologia; Homeostático.
02. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
03. Cultura invexológica: Invexologia; Homeostático.
04. Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
05. Exemplarista evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
06. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
07. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
08. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
09. Grinvex: Grinvexologia; Neutro.
10. Inversor projeciólogo: Projeciologia; Homeostático.
11. Invexogeração: Invexologia; Homeostático.
12. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
13. Ortoexemplo desafiador: Exemplologia; Homeostático.
14. Posicionamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
15. Proatividade invexológica: Invexologia; Homeostático.
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O EXEMPLARISMO INVEXOLÓGICO OTIMIZA A CONSECUÇÃO DA PROÉXIS, REPERCUTINDO HOMEOSTATICAMENTE EM PROL DA ANTECIPAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MINIPEÇA LÚCIDA DO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplicante da técnica da invéxis, mantém constante qualificação do exemplarismo pessoal? Não sendo inversor, já parou para pensar no exemplarismo invexológico enquanto condição otimizadora da proéxis? Deseja almejar essa condição
na próxima vida?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; 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 173.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
689 a 696.

N. M. V.
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EXEMPLARISTA EVOLUTIVO
(E V O L U C I O L O G I A )
I. Conformática
Definologia. O exemplarista evolutivo é a consciência intrafísica, homem ou mulher, de
conduta ilibada, íntegra e irrepreensível evidenciada nas diversas áreas de manifestações, vivências, saberes e experimentos pessoais, disponibilizando e exemplificando de modo coerente, lógico, racional e cosmoético a aplicação teática da inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo exemplo deriva do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação; reprodução; exemplar; traslado; modelo”. Apareceu no Século XIV. O sufixo ista vem do idioma
Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partid rio”. O vocábulo evolutivo procede
do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de
desenvolver”. Surgiu em 873.
Sinonimologia: 1. Exemplarista cosmoético. 2. Exemplificador assistencial. 3. Expositor de ideias avançadas. 4. Conscin-cobaia mor. 5. Musa científica. 6. Abridor de caminhos.
7. Doador intelectual.
Neologia. As 3 expressões compostas exemplarista evolutivo, exemplarista evolutivo
elementar e exemplarista evolutivo avançado são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Exemplarista anticosmoético. 2. Ativista antievolutivo. 3. Antimodelo evolutivo. 4. Conscin dissimulada.
Estrangeirismologia: a glasnost interconsciencial; o modus operandi lógico; o modus
vivendi embasado no prioritário; o upgrade intelectivo; a apex mentis; o link consciencial via
mentalsoma; a conscin large; o megacurriculum vitae.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Tares: exemplificação cosmoética.
Coloquiologia: – O exemplo vale mais se comparado a mil palavras.
Citaciologia: – “As pessoas podem duvidar do que você diz, mas acreditarão no que
voc faz” (Lewis Cass, 1782–1866).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do exemplarismo cosmoético; os neopensenes;
a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: as autexemplificações incontestes; o autoposicionamento coerente; a emersão
da coragem consciencial evolutiva; a autexposição lúcida; a heterocrítica franca e edificante; a coer ncia dos atos pessoais; a força presencial cosmoética; a conduta irrepreens vel; o “ato de agir
sem medo de mostrar a cara”; a dissecção moral de si mesma; o acolhimento cosmoético; a incorruptibilidade consciencial; a supersapiência; o megaperfil funcional; a omissuper evolutiva; a lisura na condição de norma pessoal; os hábitos pessoais sadios e a rotina útil exemplificada no dia
a dia; a repetição paciente; o calculismo cosmoético; o entrosamento lógico de ideias; as gestações conscienciais policármicas; o compartilhamento generoso dos achados pesquisísticos; a interassistencialidade sendo meta constante; o respeito ao limite dos demais compassageiros evolutivos; a polinteligência exuberante; a exposição permanente das autocognições, autovivências,
autossaberes, autocompetências, autoproduções, autovinculações e automemórias; a marca de excelência da proéxis pessoal; o pilar do êxito evolutivo.
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Parafatologia: o estado vibracional profilático (EV); as ideias inatas; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático avançado; o amparador de ofiex; o parapsiquismo maduro; as extrapolações parapsíquicas; as parexperimentações cosmoéticas; o Serenão sendo exemplo evolutivo
máximo nas avaliações propostas pelo Conscienciograma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autesforço cosmoético–exemplarismo evolutivo; o sinergismo verbação–exemplo arrastante; o sinergismo vontade vigorosa–determinação cosmoética–
–destemor autexpositivo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dinâmico da
evolução consciencial.
Codigologia: a verbação quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria do imaginário especular.
Tecnologia: a técnica da exposição consciencial; a técnica do autodidatismo exemplificador; a fórmula técnica da análise comparativa existencial; a técnica da exaustividade interassistencial; as técnicas heteroconscienciométricas; a técnica da reciclagem intraconsciencial;
a técnica de viver evolutivamente; a técnica pedagógica espontânea do autexemplo.
Voluntariologia: o esforço evolutivo exemplarista dos voluntários da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: a exposição cosmoética do labcon pessoal; as autocondutas no laboratório da vida cotidiana oferecendo amostras da personalidade pessoal; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invisível da Maxiproexologia; o Colégio
Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos motivadores da verbação evolutiva; o efeito exemplificador interassistencial do convívio interníveis hierárquicos da escala evolutiva das consciências.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir dos neoexemplos construtivos;
a formação de neossinapses a partir das autorreflexões oportunizadas pelo heterexemplo teático.
Ciclologia: o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo educação formal–autodidatismo permanente–autexemplicação constante; a qualificação do ciclo multiexistencial pessoal
(CMP) a partir das vivências teáticas.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrítica;
o binômio priorização inteligente–exemplaridade; o binômio magnitude-discrição; o binômio
Descrenciologia-Didaticologia; o binômio Verbaciologia–exemplificação cosmoética; o binômio
autorreflexão crítica–Coerenciologia.
Interaciologia: a interação autopesquisa-racionalidade-autexposição; a interação afirmação-evidência-confrontação.
Crescendologia: o crescendo evolução pessoal–evolução grupal; o crescendo calculismo cosmoético–resultados evolutivos indeléveis; o crescendo mesquinhez-magnanimidade; o crescendo generosidade financeira–generosidade tarística.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio proéxis-compléxis-maximoréxis; o trinômio retrocognitor–formador de opinião–produtor de conhecimento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo; o trinômio
princípio-meio-fim.
Antagonismologia: o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo autonomia egoísta / autonomia altruísta; o antagonismo autoconsciência / autoincons-
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ciência; o antagonismo realidade intraconsciencial / realidade extraconsciencial; o antagonismo
verpon / dogmatismo; o antagonismo atenção multidimensional / atenção monodimensional;
o antagonismo explicitação / acobertamento; o antagonismo jactância / verbação cosmoética.
Paradoxologia: o exemplarismo paradoxal do jovem inversor existencial inexperiente
reeducando o adulto veterano intermissivista; o paradoxo da conscin verbacionista silenciosa,
ante o alarde da conscin bufônica.
Politicologia: a exemplocracia; a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;
a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia.
Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a sociofilia; a mentalsomatofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Mitologia: o mito da evolução pela adoração aos modelos místicos ou religiosos superado através do autodiscernimento da teática evolutiva; os pseudexemplos dos mitos midiáticos.
Holotecologia: a logicoteca; a cognoteca; a epicentroteca; a conscienciometroteca;
a cosmoeticoteca; a coerencioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia; a Conviviologia; a Coerenciologia; a Parapedagogiologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Holomnemônica; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin large; a conscin assistencial; a conscin assertiva; a conscin compartilhadora; a conscin lúcida; a conscin poliédrica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o exemplarista evolutivo; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o reeducador; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor conscienciológico; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador exemplarista; o informador evolutivo; o informador vanguardista; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o rastreador de neoideias; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a exemplarista evolutiva; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a reeducadora; a macrossômata; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora conscienciológica; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora exemplarista; a informadora evolutiva; a informadora vanguardista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a rastreadora de neoideias; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exemplarista evolutivo elementar = o intermissivista, pesquisador júnior,
expondo o labcon pessoal em Seminário de Autopesquisas; exemplarista evolutivo avançado =
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o intermissivista, autor sênior de vários tratados, reunidos em décadas de experiência e autopesquisas, expondo-os em cursos, seminários ou congressos, em benefício de todos.
Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva; a cultura do exemplarismo cosmoético
promovendo a evolução.
Caracterologia. Sob a ótica da Intencionologia, a consciência exemplarista pode ser
classificada em duas categorias básicas, listadas a seguir, em ordem lógica:
1. Cosmoética: o empenho teático; a maturidade expoente; a coerência na verbação;
a autopromoção evolutiva.
2. Anticosmoética: o desperdício antievolutivo; a imaturidade; o comportamento irrefletido; a autopromoção egoica; a cabotinice.
Tabelologia. Pelos critérios da Conscienciometrologia eis, a seguir, em ordem alfabética, 13 cotejos clarificadores entre os 2 tipos de manifestações de exemplarismo:
Tabela – Cotejo exemplarismo evolutivo / exemplarismo antievolutivo
Nos
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Exemplarismo evolutivo

Exemplarismo antievolutivo

Antidogmatismo: o modus ratiocinandi lógico; o abertismo; o universalismo
Autocoerência: a harmonia íntima; o autodiscernimento; a priorização; a lucidez
Autocriticofilia: a interpretação realista do
próprio ego; a autocobaia
Autodecisão: a protagonista da própria evolução; a invéxis; a recin; a recéxis
Interassistencialidade: a tares; a reeducação;
a Parapedagogiologia
Maturidade: o autocomportamento lúcido;
a experiência evolutiva
Ortomotivação: a lei do maior esforço
Polivalência: o útero de neoverpons; a Heurística
Premência: a hololucidez das prioridades;
a IE
Refutaciologia: o princípio da descrença;
a autocriticofilia
Transparência: os autoposicionamentos sinceros; a ausência de autocorrupções; a glasnost
Tridotalidade: a vivência do trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade
Verbação: a força presencial explícita; a teática

Intolerância: o modus ratiocinandi apriorístico; o dogmatismo; o sectarismo
Contradição: a inconsciência; os erros
crassos; a simploriedade; a despriorização
Autocontemporização: a autoimagem irreal; o autengano
Acomodação: a expectadora da vida;
a robéxis; a melin; a melex
Politicagem: a tacon; a troca de favores;
a demagogia; a autocracia
Imaturidade: o autocomprometimento
inconsciente; a inexperiência evolutiva
Sociosidade: a lei do menor esforço
Monovalência: a conscin eletronótica; os
criptocons
Preeminência: a posteridade; a santidade;
o nobelismo; a fama
Doutrinologia: o magister dixit; a criticofobia
Eufemismo: a douração da pílula; o populismo; os interesses egoicos
Habilidade: o triatleta convencional
Autopromoção: a autopropaganda enganosa; o teoricão

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exemplarista evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo imitação / evitação: Conviviologia; Neutro.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Autautoridade vivencial: Autopesquisologia; Homeostático.
Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
Imitação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
Verbaciologista: Verbaciologia; Homeostático.

O EXEMPLARISTA EVOLUTIVO É MODELO RELEVANTE
PARA O HOMO SAPIENS PERQUISITOR. SEM AUTENFRENTAMENTOS CIRÚRGICOS E SEM RECINS AUTÊNTICAS INEXISTEM PROGRESSOS EVOLUTIVOS ÚTEIS.
Questionologia: Você, leitor ou leitora, já exercita a condição de exemplarista evolutivo? A teática do exemplarismo pessoal já qualifica você na condição de conscin-modelo?
Bibliografia específica:
01. Amaral, Flávio; Aplicação Parapedagógica do Princípio da Descrença; Artigo; Anais do I Congresso
Internacional de Parapedagogia e IV Jornada de Educação Conscienciológica; 21-23.04.07; Foz do Iguaçu, PR; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 137 a 142.
02. Fernandes, Pedro; Professor: Agente Retrocognitor Cosmoético; Artigo; Anais da III Jornada de Educação Conscienciológica; 1-4.05.03; Rio de Janeiro, RJ; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 80 a 83.
03. Klein, William; Professor Autopesquisador, Reeducador, Exemplarista; Artigo; Anais do I Congresso
Internacional de Parapedagogia e IV Jornada de Educação Conscienciológica; 21-23.04.07; Foz do Iguaçu, PR; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 33 e 34.
04. Mota, Tathiana; Laboratório Conscienciológico Pessoal; Artigo; Anais da III Jornada de Autopesquisa
Conscienciológica; 10-12.06.04; Rio de Janeiro, RJ; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 155 a 161.
05. Musskopf, Tony; Autopesquisa e Autoenfrentamento; Artigo; Anais da III Jornada de Autopesquisa
Conscienciológica; 10-12.06.04; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2004; páginas 44 a 49.
06. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; pref. Flávia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 1 cronologia; 22 E-mails; 10 endereços; 223 enus.; 10 filmografias; 1 foto; 1 microbiografia; 32
perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 171 a 176, 220 a 224, 230 a 233, 238 a 240, 244 a 251 e 252 a 256.
07. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 49 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 113 a 142.
08. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 89, 169, 229 e 233.
09. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Princeps; Associação Internacional do
Centro dos Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 999 a 1.001 e 1.010.
10. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
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x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 383, 751, 988, 1.018 a 1.033, 1.036 a 1.062 e 1.109 a 1.116.
11. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 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 273, 401, 418, 423, 449, 518, 601, 615, 657, 688, 715, 746 a 748 e 761.

N. C.
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EXEMPLOLOGIA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Exemplologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos,
técnicos ou pesquisas sobre os exemplos, em geral, dentro do universo de manifestações autopensênicas da consciência, consciex, conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo exemplo vem do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação; reprodução; exemplar; traslado”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição logia provém do
idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 01. Precedenciologia. 02. Ciência dos Precedentes. 03. Ciência do
Exemplarismo. 04. Ciência dos Modelos. 05. Ciência dos Padrões. 06. Ciência dos protótipos
evolutivos. 07. Teoria da emulação. 08. Ciência da reeducação integral modelar. 09. Ciência
dos atributos conscienciais imitáveis. 10. Pesquisa da imitação cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo exemplo:
antiexemplarismo; autexemplificação; exemplar; exemplaridade; exemplário; exemplarismo;
exemplarista; exemplificação; exemplificador; exemplificadora; exemplificar; exemplificativa;
exemplificativo; megaexemplo; miniexemplo.
Neologia. O vocábulo Exemplologia e as duas expressões compostas Exemplologia Regressiva e Exemplologia Evolutiva são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 01. Ciência dos escândalos. 02. Criminologia. 03. Ciência da Imaginação. 04. Ciência do irreal. 05. Pesquisa do instinto de competição. 06. Teoria das repetições
dogmáticas. 07. Pesquisa dos mecanismos da inveja. 08. Análise do comportamento automático.
09. Ciência da moralidade. 10. Pesquisa da imitação irracional.
Estrangeirismologia: o exempli gratia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoeticologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Exemplos
arrastam consciências.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Exemplologia é Seção, fixa ou permanente,
componente da Divisão Argumentologia, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da exemplificação; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: os exemplos; o exemplário técnico; a autexemplificação; a coleção de exemplos; os exemplos cosmoéticos; o exemplo como minivariável nas pesquisas da Conscienciologia;
a verbação; o exemplarismo horizontal; o exemplarismo vertical; a homineconvivialidade; o ato
a ser imitado; a imitação; o estalão; o exemplar; o tipo; o arquétipo; o protótipo; o cânone;
o exemplo pessoal do perdão; o exemplo pessoal de fraternidade teática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a condição exemplar da desperticidade pessoal.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da empatia evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio dos arquétipos; o princípio
conscienciocêntrico; o princípio da reciprocidade; o princípio da empatia evolutiva.
Teoriologia: a teoria da imitação infantil.
Tecnologia: a técnica da omissuper; a técnica pessoal de viver.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: o modelo; o molde; o figurino; o espelho; a bitola; a cópia; a reprodução.
Binomiologia: o binômio fato-exemplo; o binômio admiração-discordância; o binômio
real-ideal; binômio imitação-emulação; binômio autocrítica-heterocrítica; binômio autexposição-heterexposição; binômio trafor imitável–trafar evitável.
Interaciologia: a interação estímulo-resposta.
Trinomiologia: o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo.
Antagonismologia: o antagonismo bom exemplo / mau exemplo; o antagonismo conscin-trator / conscin-trafar.
Paradoxologia: o Serenão anônimo na condição de modelo evolutivo.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do contágio.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a socioteca; a interassistencioteca; a fatoteca; a experimentoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Exemplologia; a Parapedagogiologia; a Comunicologia; a Linguística; a Filologia; a Experimentologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Sociometria; a Grupocarmologia.
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-cobaia; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Serenão na condição de exemplo e modelo evolutivo para o pré-serenão.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
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a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a Serenona na condição de exemplo e modelo evolutivo para a pré-serenona.
Hominologia: o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Exemplologia Regressiva = os estudos das consciências com retrocesso
evolutivo, ao modo das consréus transmigradas para outro planeta de evolução inferior; Exemplologia Evolutiva = os estudos das consciências com avanço evolutivo extraordinário, ao modo das
Consciexes Livres (CLs).
Taxologia. Sob a ótica da Parapedagogiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
110 categorias de expressões técnicas, em contraponto duplo ou triplo, incluindo as aproximações
simples, aplicadas nas exemplificações dos fatos e parafatos executados pelas consciências, pesquisados pela Conscienciologia e apontados na Enciclopédia da Conscienciologia:
01. Acanhado / expandido.
02. Adolescente / adulta.
03. Amadora / profissional.
04. Amador / evoluído.
05. Amena / aguda.
06. Aproveitado / desperdiçado.
07. Aquisitivo / executivo / distributivo.
08. Automimética / neoparadigmática.
09. Autopesquisística / heteropesquisística.
10. Baixa / alta.
11. Básica / avançada.
12. Básica / evoluída.
13. Básica / profissional.
14. Completa / incompleta.
15. Conclusivo / acrescentador.
16. Cosmoética / anticosmoética.
17. Curta / prolongada.
18. Direta / indireta.
19. Doméstica / coletiva.
20. Dominadora / dominada.
21. Elementar / avançado.
22. Elementar / evoluído.
23. Elementar / superior.
24. Eletronótica / conscienciológica.
25. Especializado / cosmovisiológico
26. Específica / geral.
27. Espontânea / voluntária.
28. Esquecida / atendida.
29. Eventual / sistemático.
30. Evoluciológico / serenológico
31. Feliz / infeliz.
32. Feminino / masculino.
33. Fundamental / auxiliar.
34. Grosseiro / superficial / parapsíquico.
35. Hipo / hiper.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Humana / multidimensional.
Ignorado / autoconsciente.
Imediato / mediato.
Inconsciente / proposital.
Individual / grupal.
Infantil / adolescente / madura.
Infantil / adulto.
Inicial / final.
Inicial / intermediária / final.
Instintivo / autoconsciente.
Integral / parcial.
Intermissivo / volitativo.
Intrafísica / extrafísica.
Intrafísica / paraperceptiva.
Inversor / tenepessista / desperto.
Inversor / tenepessista / ofiexista.
Jovem / madura.
Juvenial / madura.
Leve / pesado.
Light / heavy.
Material / consciencial.
Menor / maior.
Mesológica / intraconsciencial.
Micro / macro.
Mínima / abrangente.
Mínima / média / máxima.
Mínima / mediana / máxima.
Mini / maxi / mega.
Mínimo / máximo (antes ou depois).
Nova / veterana.
Ordinária / extraordinária.
Ortopensênica / patopensênica.
Parcial / integral.
Passado / presente.
Patológica / homeostática.
Patológico / homeostático / intencional.
Patológico / ortopensênico.
Pesada / extrema.
Pesadão / leve / sutil.
Pessoal / alheio.
Pessoal / grupal.
Pessoal / grupal / coletivo.
Pessoal / impessoal.
Popular / técnica.
Prática / teórica.
Primária / doentia.
Primário / avançado.
Primário / evoluído.
Prioritária / secundária.
Psicossomático / mentalsomático.
Rara / eventual.
Regressiva / evolutiva.
Restrito / amplo.
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
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Retroativo / evoluído.
Retroativo / proativo.
Rudimentar / sofisticado.
Ruim / péssimo.
Sadia / doentia.
Simples / abrangente.
Simples / complexa.
Simples / composta.
Sintética / analítica.
Somática / parapsíquica.
Subespecialidade / especialidade.
Superficial / abrangente.
Superficial / destrutiva.
Superficial / profundo.
Temporal / evolutiva.
Temporária / permanente.
Teórica / prática.
Teórica / teática.
Teórica / vivenciada.
Transitório / permanente.
Única / confirmada.
Útil / inútil.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Exemplologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
06. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
07. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
08. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
09. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

A EXEMPLOLOGIA PESQUISA TUDO AQUILO IMITÁVEL
POR SER FATOR CAPAZ DE DINAMIZAR OU POTENCIALIZAR A EVOLUÇÃO DAS CONSCIÊNCIAS ATÉ NÍVEIS
ELEVADOS DE AUTODISCERNIMENTO E COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera exemplo evolutivo, sob certo aspecto, em algum setor da evolução consciencial? Tal realidade traz gratificação, constrangimento ou
ambas as condições íntimas para você?
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EXEMPLO PEDAGÓGICO
(PEDAGOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exemplo pedagógico é o ato pessoal de explicitação didática, teática, de
alguma verdade relativa de ponta (verpon), capaz de reafirmar e ampliar os trabalhos assistenciais, mentaissomáticos, da tares cosmoética e evolutiva.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra exemplo vem do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação; reprodução; exemplar; traslado”. Surgiu no Século XIV. O termo pedagógico deriva do idioma
Grego, paidagogikós, “pedagógico”, constitu do pelos elementos de composição, paîs, “filho; filha; criança”, e agogós, “que guia, conduz”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Suporte pedagógico. 2. Citação da casuística. 3. Conscin cobaia
sadia.
Neologia. As duas expressões compostas exemplo pedagógico pessoal e exemplo pedagógico alheio são neologismos técnicos da Pedagogia.
Antonimologia: 1. Conscin cobaia doentia. 2. Humor negro. 3. Ficcionismo.
Estrangeirismologia: o exempli gratia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à docência reeducacional das consciências.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Pedagogia; os didactopensenes; a didactopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade.
Fatologia: o exemplo pedagógico; o exemplário técnico; a autexemplificação; a coleção
de exemplos; os exemplos cosmoéticos; o exemplo como minivariável nas pesquisas da Conscienciologia; a verbação; o exemplarismo horizontal; o exemplarismo vertical; a evitação das microcorrupções; o apontamento do contrário ao bem comum; os maus exemplos ordinários; a corrupção do guarda; o trafegar pelo acostamento; o ato de furar a fila; a ânsia de passar na frente
dos outros; o anseio pelo privilégio pessoal; as ilegalidades mínimas levando às ilegalidades máximas; o bom ato a ser imitado; a imitação; o estalão; o exemplar; o tipo; o arquétipo; o protótipo;
o cânone; o exemplo pessoal do perdão; o exemplo pessoal de fraternidade teática; a personalidade do professor ou professora como sendo o maior exemplo pedagógico; o poder do exemplarismo verbaciológico transcendendo os outros tipos de poder, seja o legal, o tradicional ou o carismático; o ato de instruir através de exemplos; os benefícios educativos de ilustrar os ensinamentos; as experiências pessoais; as analogias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inspiração dos amparadores extrafísicos da função tarística.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pedagógico autoridade moral–força presencial–casuística pessoal; o sinergismo autodiscernimento-autodesempenho-modéstia.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença.
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Codigologia: o poder tarístico da exemplificação do código pessoal de Cosmoética
(CPC), como exemplo pedagógico, silencioso e eficaz, no universo da Docência Conscienciológica.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas argumentando sobre as consequências da autexemplificação.
Tecnologia: as técnicas didáticas; a técnica pedagógica de adequar a comunicação ao
contexto cognitivo do receptor; as técnicas da evolução consciencial lúcida.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico dos educadores da Conscienciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapedagogos.
Efeitologia: o efeito esclarecedor do exemplo pedagógico calculadamente exposto no
momento evolutivo exato; os efeitos incitadores à recin da autossuperação exemplificativa; os
efeitos esclarecedores da convivência com consciências exemplares.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses sendo o objetivo primordial do exemplo pedagógico; as neossinapses geradas na observação da conduta exemplar.
Ciclologia: o ciclo ignorância-sabedoria; o ciclo exemplificativo do estudo formal até
o estudo autodidata.
Enumerologia: a tarefa de informar; a tarefa de esclarecer; a tarefa de ensinar; a tarefa
de instruir; a tarefa de educar; a tarefa de treinar; a tarefa de habilitar.
Binomiologia: o binômio exemplos–contraexemplos; o binômio bagagem de autexperiências–automemória afiada; o binômio teática-verbação.
Interaciologia: a interação interassistencial professor-aluno.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo intelectivo do estudante tornado
professor.
Trinomiologia: o trinômio exemplo antipedagógico–exemplo semipedagógico–exemplo
pedagógico; o trinômio observação–autorreflexão–imitação cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo exemplo pelo trafor / exemplo pelo trafar; o antagonismo exemplo cosmoético / exemplo anticosmoético; o antagonismo exemplo copiável / exemplo
evitável; o antagonismo bem geral / vantagem pessoal.
Paradoxologia: o paradoxo da exposição do mesmo exemplo somente ser pedagogicamente eficaz quando citado por expositor teático; o paradoxo dos atos comunicarem mais se
comparados a mil palavras.
Politicologia: a política educacional, cosmoética e democrática.
Legislogia: a lei dos autesforços evolutivos compreendida teaticamente.
Filiologia: a pedagogofilia; a evoluciofilia; a sociofilia; a comunicofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a pedagogoteca; a metodoteca; a intelectoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Pedagogia; a Reeducaciologia; a Exemplologia; a Evoluciologia;
a Verbaciologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Etologia; a Sociologia; a Gregariologia;
a Intrafisicologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência cosmoética; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens exemplator; o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exemplo pedagógico pessoal = o gerado pela experiência pessoal do docente, homem ou mulher; exemplo pedagógico alheio = o gerado pela experiência pessoal de outrem entrementes utilizado como recurso didático pelo docente.
Culturologia: a cultura pedagógica; a Multiculturologia da Reeducaciologia.
Tabelologia. Eis, dispostos na ordem alfabética, a tabela com 10 confrontos entre exemplos didáticos imitáveis e exemplos patológicos reprováveis:
Tabela – Exemplos Sadios e Patológicos
Nos

Exemplos Sadios

Exemplos Patológicos

01.

Exemplo autêntico

Exemplo repressor

02.

Exemplo benéfico

Exemplo prejudicial

03.

Exemplo cosmoético

Exemplo anticosmoético

04.

Exemplo desassediador

Exemplo assediador

05.

Exemplo evolutivo

Exemplo regressivo

06.

Exemplo homeostático

Exemplo teratológico

07.

Exemplo mimético

Exemplo corruptor

08.

Exemplo pedagógico

Exemplo baratrosférico

09.

Exemplo retificador

Exemplo desviante

10.

Exemplo universalista

Exemplo antidemocrático
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exemplo pedagógico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
02. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
03. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
05. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
06. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
07. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
08. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
09. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.

O EXEMPLO PEDAGÓGICO É RECURSO E INSTRUMENTO EVOLUTIVO VALIOSO PARA A PESSOA, A PARTIR
DO PRINCÍPIO DE A VIDA DE TODA CONSCIN SIGNIFICAR
EXEMPLÁRIO COSMOÉTICO OU ANTICOSMOÉTICO ÚTIL.
Questionologia. Os exemplos pedagógicos têm relação direta com você, leitor ou leitora? Em quais circunstâncias?
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EXEMPLO SILENCIOSO
(EXEMPLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exemplo silencioso é o conjunto de atos pessoais, continuados, sem alarde, reafirmando as realizações evolutivas da conscin comunicativa, discreta e modesta, semeando
exemplos cosmoéticos prioritários.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra exemplo vem do idioma Latim, exemplum, “cópia; imitação; reprodução; exemplar; traslado”. Surgiu no Século XIV. O termo silencioso deriva do idioma Francês, silencieux, “o que se faz sem barulho; que guarda sil ncio”, e este do idioma Latim, silentiosus, “silencioso; em que h sil ncio”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Exemplificação sem alarde. 2. Verbaciologia Silenciosa.
Neologia. As duas expressões compostas exemplo silencioso antecipado e exemplo silencioso maduro são neologismos técnicos da Exemplologia.
Antonimologia: 1. Exemplo verborrágico. 2. Exemplo escandaloso.
Estrangeirismologia: os atos pessoais pensenizados a priori.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolutividade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da modéstia evolutiva; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o exemplo silencioso; os exemplos silenciosos das atitudes diuturnas; a força
presencial atraindo maior número de olhares atentos; a força exemplificadora do líder; o contágio
psicológico; a autorresponsabilidade quanto à mensagem emitida ininterruptamente; a modéstia
vivida teaticamente; o modo de viver prestando assistência em silêncio; os exemplos pessoais de
pensenizar, falar e agir; a verbação depurada; a conduta pessoal prototípica; a vida sem ostentação
nem requintes anticosmoéticos; a existência simplificada; a vida da conscin ao modo de seta silenciosa indicando a trilha evolutiva; a evitação da fama e da celebridade; a evitação de homenagens, prêmios e comendas pessoais; a vivência da inteligência evolutiva (IE); a autopriorização
permanente do saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o espelho da existência humana
produtiva e discreta; as lições dos exemplos instrutivos; as reações etológicas padrões para as
conscins intermissivistas; a imitação possível da vida modelar, arquetípica, silenciosa ou anônima
do Homo sapiens serenissimus (Serenão ou Serenona); o arrastamento evolutivo do discernimento
exemplificado.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cosmovisão pessoal inteligente da evolução multidimensional; as
testemunhas extrafísicas; a existência onipresente da paraplateia; os aplausos ou vaias silenciosas
da audiência extrafísica; a vida pessoal, multidimensional, como sendo o principal curso explícito
ministrado através dos atos diuturnos; a atuação evolutiva da conscin minipeça discreta e autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-autodesempenho-modéstia.
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio inteligente de
pensar sempre antes de fazer.
Codigologia: o poder tarístico da exemplificação do código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas argumentando sobre as consequências da autexemplificação.
Tecnologia: as técnicas da evolução consciencial lúcida; a vivência da técnica do detalhismo aplicada em respeito aos direitos das outras consciências (a evitação da equitação, do riquixá e do ato de pisar na grama).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos incitadores à recin da autossuperação exemplificativa; os efeitos
esclarecedores da convivência com consciências exemplares; os efeitos corruptores da convivência com companhias ociosas.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela observação da conduta exemplar.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da autovivência da fraternidade aplicada à Botânica,
à Zoologia e à Humanidade.
Binomiologia: o binômio teática-verbação; o binômio magnitude-discrição.
Crescendologia: o crescendo da conquista da força presencial eficaz e discreta.
Trinomiologia: o trinômio observação–autorreflexão–imitação cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo exemplo copiável / exemplo evitável.
Paradoxologia: o paradoxo dos atos comunicarem mais se comparados a mil palavras;
o paradoxo da eloquência da Cosmoética demonstrada silenciosamente; o paradoxo sofisticado
da explicitação pessoal com modéstia da conscin-cobaia; o paradoxo da energia consciencial
presencial silenciosa.
Politicologia: a política evolutiva pessoal priorizada cosmoeticamente.
Legislogia: a lei dos autesforços evolutivos compreendida teaticamente.
Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a pedagogoteca; a metodoteca; a intelectoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Exemplologia; a Evoluciologia; a Verbaciologia; a Cosmoeticologia; a Serenologia; a Conviviologia; a Etologia; a Sociologia; a Gregariologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: as cobaias evolutivas; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade paradigmática; a conscin copiadora do melhor; a conscin intermissivista imitando o ser desperto; o ser desperto imitando o evoluciólogo; a conscin
evolucióloga imitando o Serenão; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens silens; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exemplo silencioso antecipado = o do jovem inversor existencial, rapaz
ou moça, na fase ainda preparatória da proéxis; exemplo silencioso maduro = o da conscin a partir da meia-idade física priorizando a fase executiva da proéxis.
Culturologia: a cultura contemporânea da superexposição.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exemplo silencioso, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
02. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
05. Dia da cobaia: Experimentologia; Neutro.
06. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
07. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
08. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.

A VIDA EXEMPLAR SILENCIOSA, PARADOXALMENTE DISCRETA E OSTENSIVA, EM FUNÇÃO DA SUPEREXPOSIÇÃO
ONIPRESENTE DA ATUALIDADE, EXIGE IMENSO ESFORÇO
AUTOCRÍTICO DA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição evolutiva crítica do
exemplo silencioso? Você vive satisfeito consigo mesmo no contexto do silêncio exemplificativo?
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EXERCÍCIO DO ACERTO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exercício do acerto é o ato, processo ou efeito de a conscin lúcida, homem ou mulher, pôr em prática e sustentar com disciplina, afinco e persistência no cotidiano,
convicções, decisões, ações, condutas e / ou posturas pessoais corretas, exatas, sensatas e inteligentes por meio do acatamento e vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo exercício vem do idioma Latim, exercitium, “exerc cio; pr tica”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo acerto deriva também do idioma Latim, certus, “decidido; resolvido; fixado; determinado; seguro; experimentado; firme”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Prática do acerto. 2. Teática do acerto. 3. Hábito da autocorreção.
4. Cultivo da Acertologia. 5. Práxis do acerto.
Neologia. As 3 expressões compostas exercício do acerto, exercício jejuno do acerto
e exercício veterano do acerto são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Prática do desacerto. 2. Cultivo do equívoco. 3. Exercício da
Errologia. 4. Autoperdoabilidade ao erro. 5. Autonegligência na correção do erro.
Estrangeirismologia: o modus vivendi pela assertividade cosmoética.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao megafoco das ações retilíneas da inteligência evolutiva (IE).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao assunto:
1. “Acerto. A cada segundo, a cada milímetro e a cada minipensene devemos viver
comprometidos com o acerto”.
2. “Errologia. Aprendemos a vivenciar os acertos, quando estudamos o porquê dos erros, a Etiopatologia. Quando se descobre a Etiologia de 1 erro, entende-se os demais erros reverberantes. Descortinando a nascente, identificamos a prole dos erros adjuntos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autocoerência cosmoética; os acertos contínuos
decorrentes da autossustentação da retilinearidade autopensênica; o acerto das manifestações
pensênicas; os autopensenes hígidos; a autopensenidade hígida; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a manutenção da harmonia autopensênica; o exercício da autopensenização
cosmoeticamente incorrupta; a qualificação do holopensene pessoal em consequência dos acertos
lúcidos sucessivos.
Fatologia: o exercício do acerto; a valorização do acerto; a vontade de acertar; o ato de
viver com o acerto do autodiscernimento; o emprego de estratégias para a neutralização dos erros;
o calculismo cosmoético aplicado na cotidianidade objetivando a vitória do acerto; a busca pelo
índice maior de acertos pessoais visando a holomaturidade; a meta da redução, ao mínimo, do coeficiente de equívocos, erros e omissões; o acerto como resultado da aplicação de autorreflexões
sadias; o acerto contínuo como consequência da manutenção da autolucidez; a autossatisfação em
acertar; a força de acerto pessoal; a relação entre a hipomnésia e a repetição de erros; a condição
da autodesobrigação patológica de corrigir os erros; o acúmulo dos acertos evolutivos; os múltiplos acertos culminando no completismo existencial; a autoridade moral conquistada pelo exercício do acerto; a aplicação prática de autesforços para acertar cosmoeticamente; o emprego rotineiro de atitudes evolutivas pró-acertos; a consecução de procedimentos racionais para acertar; a maneira usual de pensar e agir corretamente.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as pararrepercussões dos acertos cosmoéticos contínuos; o saldo multiexistencial de acertos evolutivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo autocognição maior–acerto maior; o sinergismo
autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo dos acertos evolutivos.
Principiologia: o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da acuidade nas manifestações conscienciais; o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro; o princípio de não se repetir conscientemente
o mesmo erro.
Codigologia: a vivência teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo consciente; a teoria da escolha racional.
Tecnologia: a técnica de manutenção da autolucidez; a técnica de viver disciplinadamente; a técnica da autorreflexão; a técnica da autovigilância ininterrupta; a técnica de errar
menos e acertar mais; a técnica do ensaio e erro; a técnica de tentativa e acerto; as técnicas evolutivas; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas autoconsciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos motivadores do exercício do acerto; o efeito halo dos atos corretos sequenciais; a ampliação da produtividade evolutiva enquanto efeito da prática diária do
acerto; os efeitos potencializadores dos acertos pessoais; os efeitos da retidão intraconsciencial
no âmbito da Acertologia.
Neossinapsologia: as neossinapses hauridas pela autovivência dos acertos sucessivos;
as neossinapses provenientes da manutenção duradoura da autoincorruptibilidade racional, sem
sacrifícios; as neossinapses adquiridas pela autocosmoeticidade vivenciada no dia a dia.
Ciclologia: o ciclo erro-correção-acerto; o ciclo autorreflexão–decisão–acerto evolutivo; o ciclo sadio dos acertos evolutivos consecutivos; o ciclo virtuoso.
Enumerologia: o acerto pretendido; o acerto planificado; o acerto perseverado; o acerto deliberado; o acerto lúcido; o acerto oneroso; o acerto preciso.
Binomiologia: o binômio racionalidade-ponderação; o binômio coragem evolutiva–
–neodecisões; o binômio abertismo consciencial–neoabordagens; o binômio inteligência evolutiva–escolhas corretas; o binômio acerto maior–autoconfiança maior; o binômio força de vontade–autoconvicção teática.
Interaciologia: a interação autexperiências–lições evolutivas; a interação autolucidez–
–megafoco cosmoético.
Crescendologia: o crescendo dos acertos evolutivos pela ampliação do autodiscernimento.
Trinomiologia: o trinômio autorganização–automotivação evolutiva–autodisciplina
perseverante; o trinômio equilíbrio intraconsciencial–ortopensenidade–predisposição ao acerto.
Polinomiologia: o polinômio autatilamento–automemória–autodiscernimento–acerto
evolutivo; o polinômio autorreflexão–autodecisão–autodeterminação–autossustentação da retidão cosmoética; o polinômio autopesquisa dos autequívocos–autesclarecimento retificador–medidas profiláticas ao erro–autochecagem periódica do índice de acertos.
Antagonismologia: o antagonismo exercício do acerto / pertinácia no erro; o antagonismo autocorreções constantes / cultura da erronia; o antagonismo primazia de atos assertivos
/ insistência desarrazoada em atos vacilantes; o antagonismo sensatez evolutiva / cultivo de tolices; o antagonismo coragem de reciclar as autocondutas / medo de enfrentar a própria realidade
intraconsciencial.
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Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na busca de se acertar cada vez mais.
Filiologia: a acertofilia; a cosmoeticofilia; a autodisciplinofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia; a metodofilia; a autevoluciofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a metodoteca; a pensenoteca; a volicioteca; a determinoteca; a teaticoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Acertologia; a Autorganizaciologia;
a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Autocoerenciologia; a Autoproexologia; a Holomaturologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin assertiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autocorrector; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: exercício jejuno do acerto = o autodesempenho evolutivo da conscin, facultando a vivência casual de posturas pessoais corretas, exatas, sensatas e inteligentes; exercício
veterano do acerto = o autodesempenho evolutivo da conscin, permitindo a sustentação, ininterrupta ou contínua, de convicções, decisões, ações, condutas ou posturas pessoais corretas, exatas,
sensatas e inteligentes.
Culturologia: a cultura inteligente do acerto.
Escolhas. O acerto é consequência do ato de empregar o autodiscernimento, em alto nível, de modo a possibilitar a predileção pelas escolhas prioritárias e cosmoéticas. Neste contexto,
conforme a Autodiscernimentologia, eis, na ordem alfabética, 15 exemplos de opções oferecidas
pela vida humana, as quais a conscin se defronta na vida cotidiana:
01. Assistência. A opção entre ser proativo ou retroativo no voluntariado cosmoético.
02. Automanifestação. A opção entre ser autêntico ou incoerente consigo próprio.
03. Convívio. A opção entre conviver em paz ou em conflito com as outras consciências.
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04. Deveres. A opção entre cumprir ou negligenciar as tarefas e autocompromissos.
05. Dieta. A opção entre manter a dieta balanceada ou a indisciplina alimentar.
06. Educação. A opção entre a civilidade ou a descortesia no trato social.
07. Emoções. A opção entre dominar ou ser subjulgado pelas emoções doentias.
08. Exercício. A opção entre praticar exercício físico ou cultivar o sedentarismo.
09. Força. A opção entre o maior ou o menor esforço evolutivo.
10. Humor. A opção entre acordar de bom ou mau humor.
11. Intenção. A opção entre desejar o melhor ou pensar mal dos outros.
12. Lazer. A opção entre o lazer sadio ou o entrópico.
13. Lucidez. A opção entre encarar com racionalidade fatos, parafatos, realidades
e pararealidades ou viver sob o jugo consciente, ou inconsciente, dos autenganos.
14. Regras. A opção entre respeitar ou violar as regras do trânsito.
15. Sociabilidade. A opção entre o cultivo do círculo de amizades evolutivas ou a autexclusão social patológica.
Acertos. De acordo com a Acertologia, eis, na ordem alfabética, 50 exemplos de acertos
evolutivos, individuais ou grupais, passíveis de serem promovidos na vida intrafísica:
01. Administração. O acerto na gestão estratégica dos próprios recursos disponíveis.
02. Anamnese. O acerto no autodiagnóstico consciencial.
03. Autoconsciencioterapia. O acerto na autocura de parapatologia.
04. Automimese. O acerto na evitação de automimeses desnecessárias.
05. Autoparapercepciologia. O acerto no emprego do autoparapsiquismo cosmoético.
06. Autopesquisa. O acerto na realização habitual da autopesquisa consciencial.
07. Autopriorização. O acerto nas priorizações existenciais.
08. Autovivência. O acerto na escolha da técnica de viver.
09. Avaliação. O acerto na aferição racional de realidade, fato ou parafato.
10. Companhias. O acerto na seleção das companhias evolutivas.
11. Compléxis. O acerto no cumprimento efetivo da proéxis pessoal.
12. Convivialidade. O acerto no convívio social sadio.
13. Cooperatividade. O acerto no voluntariado teático interassistencial.
14. CPC. O acerto na vivência cotidiana do Código Pessoal de Cosmoética.
15. Desperticidade. O acerto na conquista da autodesperticidade.
16. Diagnóstico. O acerto no heterodiagnóstico consciencial.
17. Diálogo. O acerto na instalação de debate grupal franco, racional e esclarecedor.
18. Diplomacia. O acerto no exercício da política cosmoética.
19. Duplismo. O acerto no completismo existencial a 2, da dupla evolutiva (DE).
20. Edificação. O acerto na materialização em grupo de edificação conscienciocêntrica.
21. Eficácia. O acerto na estratégia evolutiva pessoal.
22. Entendimento. O acerto na interpretação da mensagem do conteúdo do fenômeno
parapsíquico.
23. Epicentrismo. O acerto na liderança interpessoal cosmoética.
24. Fitofilia. O acerto na relação benfazeja com as plantas.
25. Gescon. O acerto na gestação de obra tarística.
26. Heterassistência. O acerto na assistência à outra consciência.
27. Heteroperdão. O acerto na reconciliação interpessoal.
28. Hiperacuidade. O acerto na conservação da autolucidez crescente.
29. Inspiração. O acerto na aplicação com autodiscernimento da inspiração sadia de
amparador extrafísico.
30. Interesses. O acerto na confluência máxima dos interesses evolutivos pessoais.
31. Invéxis. O acerto na realização exitosa da invéxis.
32. Maxiproéxis. O acerto na consecução coletiva exitosa de proéxis grupal.
33. Microuniverso. O acerto na abordagem à intraconsciencialidade.
34. Neofilia. O acerto na adaptação sadia à vida humana.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Neotecnologias. O acerto no emprego pacifista das tecnologias modernas.
Ofício. O acerto na escolha inteligente da profissão pessoal.
Omissuper. O acerto na omissão superavitária.
Proatividade. O acerto do empreendedorismo autevolutivo.
Produtividade. O acerto no aproveitamento útil da atual existência humana.
Recéxis. O acerto na instalação da reciclagem existencial voluntária.
Retidão. O acerto na autorganização pensênica.
Retificação. O acerto na autocorreção dos equívocos.
Somaticidade. O acerto na relação sadia com o próprio soma.
Talentos. O acerto no emprego cosmoético dos autotrafores.
Tares. O acerto na dedicação autoconsciente à tarefa do esclarecimento.
Tempo. O acerto na administração eficiente do tempo.
Tenepes. O acerto na prática bem sucedida da tenepes.
Trafar. O acerto na eliminação de megatrafar ou trafar.
Tratativa. O acerto na abordagem assistencial a conscin ou consciex.
Zoofilia. O acerto na convivência cosmoética com os animais.

Exigências. Sob o ponto de vista da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 10 exigências básicas e necessárias ao exercício diário do acerto pela conscin interessada e disposta:
01. Abertismo. A disposição para instauração de reciclagens existenciais (recéxis) e intraconscienciais (recins), permitindo a identificação, compreensão e aplicação de neoabordagens
para a resolução de problemas evolutivos.
02. Atenção. A autovigilância incessante e cosmoética indispensável à autocorreção dos
próprios equívocos, exigindo atenção permanente.
03. Autodomínio. A busca pela harmonia íntima ou equilíbrio intraconsciencial razoável.
04. Autolucidez. A manutenção de hábitos ou rotinas úteis e produtivas capazes de conservar a autolucidez crescente e conduzir aos acertos.
05. Autopesquisa. A autoinvestigação constante sobre as causas das omissões, enganos
e desvios pessoais
06. Autorganização. A prática da autorganização, favorecendo o desenvolvimento da
autodisciplina e auxiliando na fixação do foco no acerto.
07. Paciência. A ampliação progressiva e gradual da taxa de acertos pessoais enquanto
consequência da prática diária de ações cosmoéticas seguindo o princípio do devagar e sempre.
08. Reconhecimento. A aceitação do fracasso do erro, após tentativas frustas de acertar,
permitindo aprender com a experiência e seguir em frente sem reincidir no desacerto.
09. Tenacidade. A postura firme e persistente com resistência positiva e sadia às ansiedades, conflitos e estressamentos previstos e imprevistos.
10. Vontade. A impulsão da vontade é imprescindível para combater os autequívocos
ou autenganos e ampliar o índice de acertos evolutivos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exercício do acerto, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
02. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
03. Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
06. Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
Opção pela correção: Opciologia; Homeostático.
Pesquisa do erro: Autopesquisologia; Homeostático.
Somatório assertivo: Cosmoeticologia; Homeostático.

O EXERCÍCIO CONTÍNUO DO ACERTO PELA CONSCIÊNCIA LÚCIDA RESULTA NO ALCANCE DE AUTEXPERIÊNCIAS CATALISADORAS, NEOPATAMARES DE AUTOMATURIDADE E NOVAS CONQUISTAS EVOLUTIVAS PESSOAIS.
Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, o índice dos próprios acertos até
o momento evolutivo? No cotidiano, quais atitudes ou ações evolutivas vem aplicando para ampliar o percentual de acertos pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 63, 79, 80,
210, 331, 1.225 e 1.415.
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 341 e 649.
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 45 e 608.
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
80, 491 e 558.
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EXERCÍCIO DO DESAPEGO
(DESAPEGOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exercício do desapego é o ato, processo ou efeito do aprimoramento prático de abrir mão da sensação de posse sobre objetos, lugares, valores, ideias, pessoas e sentimentos em prol da ampliação da lucidez, da interassistência e da evolução consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo exercício vem do idioma Latim, exercitatio, “ exercício físico ou
mental”, de exercitare, “fazer exerc cios frequentemente”. Apareceu no Século XV. O vocábulo
desapego vem do idioma Latim medieval “des” negativo mais “apego”, origem de pegar, do Latim picare, “trazer comigo; ter em si; pegar”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Exercício do desprendimento. 2. Cultivo da renúncia cosmoética.
3. Hábito da abnegação. 4. Teática da despretenção. 5. Exercício da desambição.
Neologia. As 3 expressões compostas exercício do desapego, exercício psicossomático
do desapego e exercício mentalsomático do desapego são neologismos técnicos da Desapegologia.
Antonimologia: 1. Exercício do apego. 2. Exercício da ambição. 3. Exercício de poder. 4. Exercício de domínio.
Estrangeirismologia: a vivência do less is more; o letting go; o descarte do junk atravancador das energias; os after effects positivos; a joie de vivre recuperada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao desapego cosmoético.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Desapego: largada evolutiva. Desapego: ganho evolutivo.
Citaciologia: – Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências (Pablo Neruda, 1904–1973). A renúncia é a libertação. Não querer é poder (Fernando Pessoa, 1888–1935). Acordar para quem você é, requer desapego de quem você imagina ser (Alan
Walts, 1915–1973).
Ortopensatologia: – “Desapego. Assim como o melhor é não acreditar em nada, segundo o princípio da descrença (PD), o mais inteligente é não se apegar também a nada, porque
chegamos a esta dimensão de mãos vazias e, assim vamos deixá-la”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; a retilinearidade pensênica; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os contrapensenes;
a contrapensenidade; a autopensenidade sadia facilitadora do exercício do desapego; o autodesassédio através dos autopensenes inegoicos; o discernimento nos desapegos racionais em busca do
holopensene da pacificação íntima.
Fatologia: o exercício do desapego; o cultivo de novas vinculações com pessoas e ambientes; as práticas diárias de pequenos desapegos; os exercícios teáticos do desapego aumentando
o fôlego pessoal; a decisão do momento de mudar; o autodesapego do superego; o heterodesapego; o neodesapego; a exemplificação da manifestação prática do desapego; o ato de o jovem inversor se desprender da casa paterna; o desprendimento das amizades quando ocorre imposição
ideológica; a renúncia à própria vontade, imposta nas instituições totais; o ciúme enquanto escravagismo psicoemocional; a coragem e o desapego para iniciar vida nova; o desapego aos ganhos
secundários; o saudosismo; a escolha; a coragem de evoluir; a doação pela necessidade do outro;
a renúncia cosmoética à intrafisicalidade, sem alienação da vida humana; o abandono de hábitos
nosográficos arraigados; o ato de desocupar-se de microinteresses e assuntos menos importantes;
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o desapego inegoico ao poder temporal; o desapego inteligente do sentimento de pertencimento
ao clã; o desapego do grupocarma nuclear; o ato de não perder tempo com coisas de menor importância; a reciclagem da ambição de poder financeiro; o sentimento de posse sobre a pessoa
amada; os objetos preferidos; a libertação das coleiras do ego; a evitação de ações interprisionais;
a condição da conscin recicladora ao abrir mão do porão consciencial; o ato de renunciar à autoimagem idealizada, através de reciclagens intraconscienciais; o desprendimento cosmoético das
vontades pessoais na assistência; o emprego da inteligência evolutiva (IE) no exercício do desapego; a ampliação da lucidez assistencial; a autabastança psicossomática; a consolidação de novo
patamar evolutivo através do desapego; a dessoma na condição de maior desapego pessoal inevitável; o desapego autoral por meio da doação dos direitos de publicação a instituições idôneas;
a assunção de novos valores conscienciais.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a experiência projetiva lúcida; a projeção da consciência acessando retrovida onde iniciou o processo de renúncia
pró-evolutiva; o paradever de libertar a quem aprisiona; o ato de desnudar-se intraconsciencialmente perante o amparador extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autorreciclagens; o sinergismo
coragem–desapego inteligente; o sinergismo teático autocoerência-autoconscienciometria; o sinergismo inteligência evolutiva–cláusula pétrea da proéxis.
Principiologia: o prin ípio de “quem libert se libert ”; o princípio da evolução consciencial por meio da autopesquisa; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal vigente (CPV); o código pessoal de generosidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da libertação do ciclo evolutivo; a teoria da priorização evolutiva;
a teoria do exercício do desapego aplicada na promoção da vida saudável; a teoria do despojamento consciencial.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas conscienciométricas; a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica da autavaliação diária; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do pensenograma.
Voluntariologia: a abnegação do voluntariado conscienciológico perante a convicção de
ser minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico Autopensenologia;
o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da
Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível
da Projetabilidade Lúcida; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito nosográfico do apego egoico; o efeito homeostático do desapego
cosmoético; o efeito evolutivo da libertação do egocentrismo; o efeito evolutivo do desapego interconsciencial sadio; os efeitos evolutivos das mudanças nos sentimentos; o efeito evolutivo da
recéxis; os efeitos evolutivos da conduta altruística.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da convivialidade digna; as neossinapses
geradas pelo respeito nos relacionamentos; as neossinapses decorrentes do despreendimento inteligente; as neossinapses advindas do encerramento de ciclos; as neossinapses geradas pela liberdade consciencial.

Enciclopédia da Conscienciologia

10565

Ciclologia: o ciclo vicioso vítima-algoz; o ciclo salutar de convivência; o ciclo multiexistencial.
Enumerologia: o desprendimento; a compaixão; a generosidade; a maturidade; o altruísmo; a benignidade; a fraternidade.
Binomiologia: o binômio apego-interprisão; o binômio desapego cosmoético–libertação
grupocármica; o binômio apego cosmoético–cláusula pétrea proexológica; o binômio desapego–
–livre arbítrio; o binômio desapego–flexibilidade pensênica; o binômio autolibertação-autoprisão; o binômio amor doador–desapego cosmoético; o binômio retribuição-desapego; o binômio
desapego-sossego; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação afetividade-cumplicidade; a interação concessão-reciprocidade; a interação da confiança interpares; a interação amor-confiança; a interação confiança-amizade; a interação desapego-libertação; a interação desapego-interassistência.
Crescendologia: o crescendo autobenignidade-altruísmo; o crescendo afetividade-transafetividade.
Trinomiologia: o trinômio desapego–liberdade interior–livre decisor; o trinômio abnegação–amor doador–interassistencialidade; o trinômio autodesapego-autoliberação-autobenignidade.
Polinomiologia: o polinômio exercício do desapego–flexibilidade consciencial–disponibilidade–força de vontade–perseverança–honradez.
Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo acúmulo sadio
/ acúmulo patológico; o antagonismo altruísmo / apego egocêntrico; o antagonismo assistência
/ apego; o antagonismo liberdade / sujeição; o antagonismo liberdade / interprisão; o antagonismo recin / apego; o antagonismo egocentrismo / altruísmo; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo evolução / apego nosográfico.
Paradoxologia: o paradoxo de o desapego enriquecer a vida; o paradoxo de quanto
maior o desapego cosmoético maiores os ganhos evolutivos; o paradoxo de o desapego cosmoético não ter preço.
Politicologia: a parapolítica; a autocracia; o Paradireito.
Legislogia: a lei do maior esforço em dar e receber; a lei da interassistência; a lei de
causa e efeito.
Filiologia: a recexofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a agliofobia; a anuptofobia; a autofobia; a biofobia; a cacorrafiofobia; a monofobia; a cleptofobia; a desapegofobia; a eleuterofobia; a eremitofobia; a harpaxofobia; a isofobia; a neofobia; a peniafobia.
Sindromologia: a síndrome de Estocolmo; a superação da síndrome da mediocrização
consciencial; a profilaxia da síndrome do narcisismo.
Maniologia: a mania de acumulação de quinquilharias; a egomania; a megalomania;
a oniomania; a plutomania; a peniomania.
Mitologia: o mito de Admeto e Alceste.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a energoteca; a egoteca; a convivioteca; a recexoteca; a conscienciometroteca; a pensenoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca; a filosofoteca; a proexoteca; a eticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Desapegologia; a Discernimentologia; a Parapatologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia;
a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Autoconscienciometrologia;
a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin altruística; a conscin abnegada; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o desapegado; o desapegador; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o teletertuliano; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a desapegada; a desapedagora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a teletertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens assistentialis; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens flexibilis; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exercício psicossomático do desapego = aquele oriundo da perda afetiva
considerada definitiva pela visão intrafisicalista apenas; exercício mentalsomático do desapego
= aquele oriundo da perda afetiva vivenciada de acordo com o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Culturologia: a cultura da convivência sadia; a cultura de não se deixar chantagear;
a cultura de desapegar-se.
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 15 tipos de coleiras do ego e fatores
impeditivos ao exercício do desapego, exigindo urgente superação:
01. Acepção de pessoas.
02. Autoimagem idealizada.
03. Automimeses religiosas.
04. Belicismo.
05. Covardia antievolutiva.
06. Crenças pessoais fossilizadoras.
07. Hedonismo.
08. Individualismo.
09. Orgulho do clã.
10. Personalismo.
11. Poder autocrático.
12. Posturas monárquicas.
13. Preconceitos.
14. Riscomania.
15. Usura.
Autoconscienciometrologia. Vale a reflexão pessoal sobre o esforço teático no sentido
do zelo, da abnegação, da renúncia e do altruísmo exercitados pela conscin lúcida.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exercício do desapego, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acumulabilidade: Experimentologia; Neutro.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Apego: Conviviologia; Neutro.
04. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
05. Autabastança psicossomática: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Coleira do ego: Egologia; Neutro.
07. Conscin large: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
09. Egocentrismo compulsório: Egologia; Neutro.
10. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
11. Paciência incólume: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Possessividade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Renúncia cosmoética: Anticonflitologia; Homeostático.
14. Sede de poder: Intrafisicologia; Nosográfico.
15. Separação unificadora: Cosmovisiologia; Homeostático.

O EXERCÍCIO DO DESAPEGO COSMOÉTICO, ALIADO
À RECÉXIS, CONSTRÓI NOVOS VALORES E PRINCÍPIOS
EVOLUTIVOS, ESTABELECENDO O SENTIMENTO DE AUTOBENIGNIDADE E DE AUTABNEGAÇÃO ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou abrir mão de sentimentos, lugares, pessoas e objetos passíveis de estarem pesando na autoproéxis? Considera renovar valores
e princípios em prol da interassistencialidade desapegada?
Bibliografia Específica:
1. Fritzen, Reinalda; Caminhos da Autossuperação: Relatos de Maxidissidência Ideológica; pref. Hernande
Leite; revisores Equipe de Revisores da Editares; 230 p.; 4 partes; 11 caps.; 2 citações; 21 E-mails; 30 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 21 websites; glos. 63 termos; 78 refs.; alf. geo. ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 47, 59 e 88.
2. Lutfi, Luci; Voltei para Contar: Autobiografia de Uma Experimentadora da Quase-morte; pref. Hernande
Leite; 248 p.; 14 caps.; 2 cronologias; 51 filmografias; 2 ilus.; 40 musicografias; 201 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006 páginas 93 e 101.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página
209.
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 489.
Webgrafia Específica:
1. Feijó, Adriana; Desapego pode Sinalizar Equilíbrio Emocional: Abrir Mãos das Coisas, Pessoas e Situações deixa a Vida mais Leve; Artigo on line; Personare: Autoconhecimento Harmonia e Bem Viver; 1 E-mail; 20 microbiografia; Rio de Janeiro, RJ; disponível em: <http://www.personare.com.br/desapego-pode-sinalizar-equilibrio-emocional-m5205/>; acesso em: 22.08.17.
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2. Grupo M Contigo; A Mente é Maravilhosa - As 4 Leis do Desapego para sua Liberação Emocional; desde 1999; curiosidade; filmes livros; Concejo; Salamanca; disponível em: <https://amenteemaravilhosa.com.br/as-4-leisdo-desapego-liberacao-emocional/>; acesso em: 22.08.17.
3. Lucas, Miguel; Como Aceitar e Desapegar-se da Dor Emocional; Blog profissional; desde 13.08.2013; Escola de Psicologia; Curso editado em CD-ROMs; Palestras e Vídeo-Aulas; Autor, preparador mental, rendimento de atletas e equipe desportistas; 1 microbiografia; Contato por Skype; disponível em: <http://www.escolapsicologia.com/comoaceitar-e-desapegar-se-da-dor-emocional/>; acesso em: 22.08.17.
4. Lucia, Belo Horizonte; Mitologia Grega: Admeto e Alcestes. O Apego e as Perdas; Blog; 20 ilus.; glos.
120 termos mitológicos; 1 microbiografia; MG; disponível em:<http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2011/02/ad
meto-e-alceste-o-apego-e-as-perdas.html>; acesso em 23.08.17.
5. Luz, Roberto; Desapegar-se é um Ato de Amor por si; desde 13.02.2009; Artigo; Club Sum; facebook
– portal de autoconhecimento; Rio de Janeiro / São Paulo; disponível em: <http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos
/desapegarse-e-um-ato-de-amor-por-si-parte-i-16868.html>; acesso em: 22.08.17.
6. Taringa on line; Dicionário de Fobias, Manias e Complexos .com; (Diccionario de Fobias, Manías
y Complejos. com); glos. 600 termos; Argentina e comunidade Latino Americana; disponível em: <https://www.taringa.
net/posts/info/1261961/Diccionario-de-fobias-manias-y-complejos.html>; acesso em: 24.08.17.
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EXERCÍCIO DO PARADIREITO
(AUTODESASSEDIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exercício do Paradireito é o início da prática do respeito ao direito das
consciências na vida cotidiana, pela conscin, homem ou mulher, ainda na condição de pré-serenona, visando diminuir a autassedialidade derivada do egoísmo pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo exercício vem do idioma Latim, exercitium, “exerc cio; pr tica”.
Surgiu no Século XIV. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra direito deriva do idioma Latim, directus, “reto; que segue
em linha reta; que segue regras ou ordens preestabelecidas; que segue a trajetória ou procedimento predeterminado; que conduz segundo um dado preceito ou segundo uma dada forma de ordenação”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Teática do Paradireito. 2. Prática paradireitológica. 3. Respeito
consciencial.
Neologia. As 4 expressões compostas exercício do Paradireito, exercício inicial do
Paradireito, exercício intermediário do Paradireito e exercício avançado do Paradireito são
neologismos técnicos da Autodesassediologia.
Antonimologia: 1. Exercício do caráter de justiceiro. 2. Reclamação egocêntrica.
3. Heterocoerção.
Estrangeirismologia: os human rights; o self-detachment; as good manners; a mentalidade da conscin large; o beneficio bene erit; o fas gentium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à autocriticidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Paradireito:
megaprática autodesassediadora.
Filosofia: o Autocriticismo lúcido; o Antiegocentrismo interassistencial; o Tenepessismo veterano; o Ofiexismo; o Exemplarismo cosmoético; o Universalismo megafraterno.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; as reciclagens autopensênicas sobre Justiça; a autopensenização amparadora.
Fatologia: o exercício do Paradireito; o burilamento da compreensão teática da Paradireitologia; a prática da Cosmoética; o cumprimento do paradever; o ato de não burlar as leis do
Direito Intrafísico prejudicando outrem; a desconstrução dos conceitos convencionais do Direito
Intrafísico; a troca do poder intrafísico pelo poder consciencial; a prática da não invasão do
direito alheio; o fazer valer o Paradireito das outras consciências; a teática cosmoética; a defesa
da liberdade cosmoética de todos; o coletivismo fraterno; as reflexões em prol do outro; o autodomínio consciencial; o distanciamento do egocentrismo; a despreocupação com os direitos particulares; o ato de sair da bitola e começar a pensar grande; a aproximação desfazendo preconceitos e promovendo a intercompreensão; a convivência com a diversidade consciencial; a eliminação das coerções da igualdade; as concessões cosmoéticas; o respeito alheio; os pequenos detalhes da boa educação facilitando o dia a dia das outras consciências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo
interassistencial; a iscagem lúcida interassistencial; o tenepessismo; os extrapolacionismos parapsíquicos; as retrocognições profiláticas dos retroerros; o exemplarismo do amparador de função;
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os aprendizados do Curso Intermissivo (CI); as parexcursões interplanetárias; a cosmovisão do
paracérebro.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ideias avançadas–práticas avançadas; o sinergismo autoparapsiquismo-doação; o sinergismo responsabilidade-paradever.
Principiologia: o princípio cosmoético do compartilhamento para todos, e não só para
os amigos, não só para quem eu considero, não só para os iguais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) funcionante no dia a dia.
Teoriologia: a teoria das leis valendo para todos.
Tecnologia: a técnica da autoconscienciometria; a técnica da autoconsciencioterapia.
Voluntariologia: as relações do voluntariado pautadas no Paradireito; a não possessividade de voluntários; o paravoluntariado da minipeça no maximecanismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Paradireito; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Recéxis; o Colégio Invisível da Convivialidade.
Efeitologia: o efeito autodesassediador do exercício do Paradireito.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses pela prática do Paradireito.
Ciclologia: o ciclo das repetições renovadoras na multisserialidade.
Enumerologia: o direito à discordância; o direito ao desmascaramento; o direito ao debate; o direito à heterocrítica; o direito à correção de erros; o direito ao livre arbítrio; o direito de
ser diferente. O dever da urbanidade; o dever de agir; o dever de beneficiência; o dever de
gratidão; o dever de não maleficência; o dever de reparação; o dever profissional.
Binomiologia: o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio autodesassedialidade-benignidade; o binômio autossuficiência-heterauxílio; o binômio Paradireito-Paradever.
Interaciologia: a interação heterocrítica-autocrítica; a interação autocrítica-paradever;
a interação falha alheia–fracasso pessoal; a interação autoparapsiquismo-cosmovisão.
Crescendologia: o crescendo porão existencial–maturidade–holomaturidade; o crescendo time dos assistidos–time dos assistentes; o crescendo conhecimento teórico–exercício prático; o crescendo interassistencialidade-autodesassedialidade; o crescendo queixa-doação.
Trinomiologia: o trinômio antidireito–interprisão grupocármica–recomposição; o trinômio autorreflexão-heterocompreensão-anticonflitividade; o trinômio identificação dos acertos
alheios–fluxo de amparo–rede de interassistencialidade; o trinômio reclamação dos erros alheios–fluxo da assedialidade–cadeia de acidentes de percurso.
Polinomiologia: o polinômio dupla-família-comunidade-Cosmos; o polinômio autocrítica-autoincorrupção-autocosmoética-autodisciplina.
Antagonismologia: o antagonismo direitos pessoais / direitos alheios; o antagonismo
omissuper / omissão deficitária; o antagonismo enfoque zetético / enfoque dogmático; o antagonismo satisfação benévola / satisfação malévola; o antagonismo abordagem de conscin / abordagem de consciex; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo preconceito / polimatia; o antagonismo força cosmoética / força coercitiva; o antagonismo reação primitiva / doação
ortopensênica.
Paradoxologia: o paradoxo do recebimento na doação.
Politicologia: a democracia pura; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: as leis da evolutividade cósmica.
Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a criticofilia; a assistenciofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a leiturofobia; a decidofobia; a neofobia; a recexofobia; a imperfecciofobia;
a enissofobia; a xenofobia.
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Sindromologia: a eliminação das síndromes egocêntricas.
Maniologia: o combate à megalomania.
Holotecologia: a criticoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a recexoteca; a maturoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Paradireitologia; a Cosmoética; a Ortopensenologia; o Universalismo; a Holofilosofia; a Paradiplomacia; a Parapoliticologia; o Parestadismo; a Desassediologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia;
a Etologia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser pré-desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens rectilineus; o Homo
sapiens orthopensenor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
responsabilis; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exercício inicial do Paradireito = o respeito ao tempo alheio; exercício
intermediário do Paradireito = a escuta ativa às heterocríticas; exercício avançado do Paradireito
= a exteriorização de energias fraternas para a conscin assediadora.
Culturologia: a cultura da Paradireitologia; a cultura da megafraternidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exercício do Paradireito, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antidireito: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

EXERCITAR O PARADIREITO NO COTIDIANO CONDICIONA
A CONSCIN A PENSENIZAR COSMOETICAMENTE, A BUSCAR O RESPEITO ALHEIO, DIMINUINDO O EGOÍSMO PESSOAL E, CONSEQUENTEMENTE, A AUTASSEDIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já exercita o Paradireito no dia a dia? Observa
algum benefício autodesassediador a partir desta prática?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Cristina; Paradireito e Gestão Participativa Conscienciocêntrica; Artigo; I Fórum do Estado
Mundial; Foz do Iguaçu, PR; 17-19.02.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Especial; Vol. 10; N. 4; Seção: Temas
da Conscienciologia; 1 E-mail; 10 enus.; 1 nota; 12 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Outubro-Dezembro; 2006; Foz do Iguaçu, PR; páginas 352 a 360.
2. Ulman, Karla; Intraconsciencialidade Parajurídica; Artigo; I Congresso de Verponologia; Foz do Iguaçu,
PR; 13-15.07.07; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; 2-S; Seção: Painel; 1 E-mail; 8 enus.; 1 tab.; 6 refs.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Julho, 2007; Foz do Iguaçu, PR; páginas 88 a 92.
3. Feitosa, Sebastião; Paradireito Consciencial; Artigo; I Fórum do Estado Mundial; Foz do Iguaçu, PR; 17-19.02.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 12 enus.; 22
refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Outubro-Dezembro; 2006;
Foz do Iguaçu, PR; páginas 342 a 352.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 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
261, 335, 548, 786, 872 e 1.069.
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 269.
6. Idem; Paradireito: Megalei Cósmica; Entrevista; Jornal do Campus CEAEC; Mensário; Ano 10; N. 119;
2 fotos; Foz do Iguaçu, PR; Junho, 2005; páginas 2 e 3.
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EXERCÍCIO FISIOTERAPÊUTICO
(SOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exercício fisioterapêutico é a atividade física ou corporal orientada pelo
profissional da área enquanto ferramenta-chave para restaurar, melhorar e / ou manter o bem-estar
músculoesquelético e cardiopulmonar da conscin, homem ou mulher, visando a otimização dos
movimentos e a funcionalidade das estruturas somáticas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo exercício vem do idioma Latim, exercitium, “exerc cio; pr tica”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physi us “físico; naturalista”. Surgiu no século XIII. A palavra terapêutico deriva do idioma Grego, therapeutikós,
“cuidado; tratamento de doenças”. Surguiu em 839.
Sinonimologia: 1. Exercício de fisioterapia. 2. Exercício físico funcional.
Neologia. As duas expressões compostas exercício fisioterapêutico ativo e exercício fisioterapêutico passivo são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Exercício mentalsomático. 2. Exercício do Paradireito. 3. Musculação.
Estrangeirismologia: a prâksis fisioterápica aliviando o sofrimento da conscin doente;
o expert em goniometria; o modus operandi fisioterapêutico personalíssimo.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego correto do corpo físico.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Exercício
fisioterapêutico: autorreeducabilidade. O exercício revitaliza.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cognição somática; o holopensene pessoal da
Somatologia; o holopensene pessoal da saúde holossomática; os autopensenes; a autopensenidade; os somatopensenes; a somatopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os interaciopensenes; a interaciopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; a autopensenização interassistencial.
Fatologia: o exercício fisioterapêutico; a exercitação somática enquanto rotina diária
e terapêutica; a práxis de ensinar e reeducar a se posicionar e a movimentar de maneira adequada;
a biomecânica do tecido conjuntivo mantenedor do aparelho locomotor; os cuidados com o soma;
o exercício físico enquanto elemento integrante da saúde somática; o condicionamento físico adequado a cada biotipo; a autolucidez quanto à funcionalidade do corpo físico saudável; o soma
enquanto instrumento de evolutividade; o exercício fisioterapêutico revivendo ato pretérito; a hiperatividade dificultando a autodisciplina enquanto prática regular de atividade física; a boa forma física favorecendo a produtividade intelectiva e mentalsomática; a Fisioterapia aplicada no
tratamento, remissão e prevenção de lesões; a intervenção oportuna nas algias dos sistema músculoesquelético; os atletas de final de semana; o sedentarismo; os hábitos inadequados promovendo
músculos tensos e doloridos; o desequilíbrio das cadeias musculares, surgindo desconforto nas
atitudes no decorrer das atividades; o alongamento de tecido muscular retraído; o reequilíbrio dos
músculos mantenedores da boa postura corporal; a coluna vertebral saudável; a efetividade do trabalho no equilíbrio da musculatura interna mais profunda; o fortalecimento muscular; a flexibilidade; a destreza; o equilíbrio; o porte elegante; a boa postura; a postura ereta; a avaliação criteriosa do uso do exercício fisioterápico; a Parassemiologia; o tratamento personalizado; a visão global voltada para às limitações individuais de cada paciente; a intervenção adequada a cada patologia evitando dar “receita de bolo”; o olhar perspicaz quanto à melhor opção terapêutica; o sequen-
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ciamento de alongamentos levando em conta os parâmetros fisiológicos e as tendências pessoais;
o planejamento criativo e técnico do programa de exercícios fisioterapêuticos para cada região do
corpo; a elaboração de programas de exercícios fisoterapêuticos com base no nível de envolvimento ortopédico do paciente durante o estágio agudo, subagudo ou crônico da cicatrização do tecido mole e articulação; os exercícios fisiológicos restaurando as relações anatômicas e biomecânicas disfuncionais; o manuseio eficaz da Cinesiologia; a Cinesioterapia enquanto elemento de
manutenção da condição somática equilibrada; o manejo adequado do corpo físico do ponto de
vista estático e dinâmico; a prática fisioterápica minimizando as consequências provocadas pelas
alterações fisiológicas da gestação humana; o respeito aos limites fisiológicos; o antienvelhecimento; o reconhecimento quanto à necessidade de hábitos e rotinas saudáveis; o convívio sadio
com o próprio corpo; o modo saudável de viver com os 4 veículos de manifestação da consciência; a saúde integral enquanto agente facilitador da consecução da autoproéxis; o exercício fisioterapêutico auxiliando na manutenção da fisiologia somática; as neovivências coporais.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático ajudando nos processos de remissão
e autocuras; a sinalética anímica e parapsíquica pessoal revelando disfunções e problemas corporais; o desequilíbrio somático evidenciado pelos parassinais e parassintomas; a inteligência evolutiva (IE) atuando na paraprofilaxia e manutenção da saúde integral; o autexame multidimensional
explicitando a realidade somática; a repercussão da autoconscientização multidimensional (AM)
no soma da conscin lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mobilidade-flexibilidade; o sinergismo técnica-desempenho; o sinergismo disciplina-resultado.
Principiologia: o princípio da utilidade somática; o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio do autodiscernimento evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando as condutas do profissional de Fisioterapia.
Teoriologia: a teoria da maleabilidade das capacidades intelectual, cognitiva e psicomotriz; a teoria da holossomaticidade; a teoria da Seriexologia.
Tecnologia: a técnica de alongamento; a técnica do autesforço continuo; a técnica da
reeducação postural global (RPG); as técnicas de exercício terapêutico; as técnicas fisioterápicas; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o soma enquanto labcon a cada neorressoma.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Somatologistas; o Colégio Invisível dos Fisiologistas; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito positivo na vida da pessoa advindo das técnicas de exercícios fisioterápicos de acordo com as patologias somáticas; o efeito benéfico do fortalecimento muscular
adequado; o efeito de bem-estar em função da eliminação das tensões acumuladas.
Neossinapsologia: o exercício fisioterapêutico explicitando as retrossinapses; o engajamento contínuo na prática de exercícios físicos gerando neossinapses; as neossinapses necessárias à aquisição de neoposturas; as neossinapses oriundas da reeducação postural.
Ciclologia: o ciclo da vida humana; o exercício fisioterapêutico ajustado respeitando os
padrões diferenciados do ciclo vital infância–adolescência–maturidade–meia-idade–terceira idade–quarta idade; o ciclo análise das necessidades–plano de execução das necessidades–reavaliação da necessidades; o ciclo das relações interconscienciais; o ciclo evolutivo; o ciclo das
amizades evolutivas.
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Enumerologia: a anamnese; a avaliação; o diagnóstico; a prescrição; o prognóstico;
o tratamento; a reavaliação.
Binomiologia: o binômio avaliação postural–avaliação funcional; o binômio informações subjetivas–dados objetivos; o binômio inteligência fixa–inteligência maleável; o binômio
homeostase holossomática–equilíbrio somático.
Interaciologia: a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação
consciência-soma; a interação fisioterapeuta-paciente; a interação amparador-amparando; a interação exercícios físicos–exercícios intelectuais.
Crescendologia: o crescendo hipotrofia-hipertrofia; o crescendo cadeia óssea–cadeia
muscular–cadeia articular dentro do equilíbrio biomecânico, em perfeita harmonia.
Trinomiologia: o trinômio regularidade-sistematicidade-progresso na prática de exercícios físicos; o trinômio corpo-mente-consciência.
Polinomiologia: o polinômio ossos-músculos-tendões-ligamentos; o polinômio anatomia-fisiologia-cinesiologia-patologia; o polinômio historiograma–investigação clínica–testes de
integridade articular–testes resistidos; o polinômio flexão-extensão-adução-abdução-rotação.
Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio / desequilíbrio; o antagonismo exercício
isotônico concêntrico / exercício isotônico excêntrico; o antagonismo alongamento / encurtamento; o antagonismo hipotonia / hipertonia; o antagonismo vida sedentária / exercícios fisioterápicos.
Politicologia: as políticas da saúde pública; a política da saúde consciencial.
Legislogia: a lei de Wolff; a lei de Sherrington da inervação recíproca; a lei do maior
esforço aplicada à manutenção do soma.
Filiologia: a somatofilia; a assistenciofilia; a posturofilia; a conviviofilia; a intrafisicofilia; a energofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a somatofobia; a disciplinofobia.
Maniologia: a mania de academias.
Mitologia: o mito de a gordura se transformar em músculos; o mito do corpo perfeito.
Holotecologia: a somatoteca; a geneticoteca; a sinaleticoteca; a proexoteca; a nosoteca;
a assistencioteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Fisiologia; a Intrafisicologia; a Cerebrologia;
a Cinesiologia; a Energossomatologia; a Autocogniciologia; a Holossomatologia; a Autoconscienciometrologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o fisioterapeuta; o paciente; o fisiologista; o rpgista; o fisiatra;
o compassageiro evolutivo; 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 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 intermissivista; a cognopolita; a fisioterapeuta; a paciente; a fisiologista; a rpgista; a fisiatra;
a compassageira evolutiva; 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 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.
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Hominologia: o Homo erectus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens negligens;
o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens reeducator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exercício fisioterapêutico ativo = movimento concêntrico e excêntrico
realizado pela própria pessoa; exercício fisioterapêutico passivo = movimento realizado com auxílio de força externa aplicada manual ou mecanicamente pelo profissional.
Culturologia: a cultura da profilaxia; a cultura da saúde física; a cultura da reeducação corporal; a cultura da Somatologia Autoconsciente; a cultura da saúde consciencial.
Tipologia. Segundo a Fisiologia, o músculo quando recebe algum estímulo nervoso gera
2 tipos de contrações musculares, listados, a seguir, em ordem alfabética:
1. Isométrica. Exercício sem movimento corporal, objetivando aumentar a força, tônus
e a mobilidade articular.
2. Isotônica. Exercício com movimento corporal, objetivando o desenvolvimento do volume, força, potência, resistência e a elasticidade.
Taxologia. Segundo a Cinesiologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 13 tipos de
exercícios fisioterapêuticos aplicados nos programas de reabilitação física:
01. Aeróbico. A partir de contração muscular onde a energia necessária é suprida pelo
oxigênio inspirado.
02. Anaeróbico. Ocorre a contração muscular sem a presença de oxigênio.
03. Assistido com carga. A carga utilizada assiste o músculo fraco para vencer a gravidade.
04. De bombeamento. Repetitivo e ativo, feito para manter ou melhorar a circulação
nas extremidades.
05. De endurecimento muscular. Realizado sem qualquer resistência apreciável para
manter a mobilidade entre fibras musculares e diminuir o espasmo muscular e a dor.
06. De flexibilidade. Para alongar passiva ou ativamente tecidos moles sem a assistência de terapeuta.
07. De resistência progressiva. Modalidade onde a carga ou a resistência para o músculo é aplicada através de meio mecânico.
08. Isocinético. Modalidade ativo-resistido, na qual a velocidade do movimento é controlada por aparelho limitador pré-ajustado.
09. Resistido com carga. A carga ou o peso produzindo força externa resiste à força
interna gerada pelo músculo enquanto ele se contrai.
10. Resistido manual. Ativo, no qual a resistência é aplicada por terapeuta, para a contração muscular dinâmica ou estática.
11. Resistido mecânico. Ativo, no qual a resistência é aplicada com o uso de equipamento ou aparelhos mecânicos.
12. Resistido. Ativo, na qual a contração muscular dinâmica ou estática é resistida por
força externa.
13. Pendulares. Técnicas de automobilização onde são usados movimentos pendulares
leves para mover as superfícies articulares.
Síntese. No exercício fisioterapêutico as sobrecargas e forças são colocadas nos sistemas
corporais de modo positivo, progressivo e apropriado, com a finalidade de melhorar a função
geral do indivíduo nas demandas da vida diária.
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Caracterologia. Sob a ótica da Holossomatologia, eis, por exemplos, em ordem alfabética, 10 variáveis e respectivos benefícios da prática regular de exercícios fisioterapêuticos:
01. Alinhamento. Corrige e restaura desvios posturais.
02. Estado. Atua nos estados emocionais reduzindo o estresse, ansiedade, melhorando
a qualidade de vida.
03. Esteticidade. Modela o corpo, melhora a postura, eleva a autestima, autoconfiança
e o bom humor.
04. Função. Elimina ou minimiza as limitações e restrições funcionais.
05. Hormônios. Aumenta o nível de endorfina no cérebro (beta-endorfina e serotonina),
hormônio neurotransmissor propiciando acalmia, relaxamento, tranquilidade e sono equilibrado.
06. Metabolismo. Acelera o metabolismo somático.
07. Plasticidade. Melhora a saúde somática e a forma física.
08. Regeneração. Atua na regeneração muscular e / ou tecidual.
09. Saúde. Melhora a capacidade e função respiratória propiciando desintoxidade, leveza e bem-estar.
10. Tonicidade. Melhora, desenvolve e mantém o tônus muscular.
Terapeuticologia. Segundo a Fisioterapia, a meta final de todo programa de exercício
fisioterapêutico é a aquisição de movimento e função livres de sintomas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exercício fisioterapêutico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Antianatomia humana: Paranatomia; Nosográfico.
03. Antifisiologia humana: Parafisiologia; Nosográfico.
04. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
05. Arbitrariedade somática: Somatologia; Neutro.
06. Autopesagem: Somatologia; Homeostático.
07. Coluna vertebral: Somatologia; Neutro.
08. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
09. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Macrossomatologia: Somatologia; Homeostático.
11. Reeducação postural global: Holossomatologia; Neutro.
12. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
13. Síndrome da banalização do autodiagnóstico: Autoconsciencioterapia; Nosográfico.
14. Soma: Somatologia; Neutro.
15. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

O EXERCÍCIO FISIOTERAPÊUTICO VISA BUSCAR A MELHORIA E A MAESTRIA DO MOVIMENTO, ATIVIDADE ESSENCIAL E PRIORITÁRIA À SAÚDE E AO BEM-ESTAR
DO SER HUMANO, DE QUALQUER FORMAÇÃO CULTURAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica exercícios fisioterapêuticos com regularidade? Já implementou a prática no dia a dia enquanto hábito sadio e rotina útil?
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EXERCÍCIO MENTALSOMÁTICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exercício mentalsomático é a consecução do treino disciplinado e regular
dos atributos vinculados ao paracorpo do discernimento, causando diminuição gradual dos padrões instintuais de manifestação e a geração de homeostase holossomática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo exercício vem do idioma Latim, exercitium, “exerc cio; pr tica”.
Surgiu no Século XIV. O vocábulo mental procede do idioma Latim Tardio, mentalis, “do esp rito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do esp rito; intenção; pensamento; intelig ncia”.
Apareceu no Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Exercício das faculdades mentais. 2. Treino mentalsomático. 3. Prática intelectiva. 4. Ação mental contínua. 5. Atuação disciplinada do paracorpo do discernimento. 6. Ação rotineira do cefalossoma.
Neologia. As 3 expressões compostas exercício mentalsomático, miniexercício mentalsomático e maxiexercício mentalsomático são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Inatividade intectual. 2. Inabilidade mentalsomática. 3. Negligência
cognitiva. 4. Sedentarismo intelectual. 5. Neutralização intelectual.
Estrangeirismologia: a prâksis intelectual diária; o upgrade do paracérebro; os insights
esclarecedores.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Mentalsomatologia.
Megapensonologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mentalsoma
exige ação.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema enfatizando a invalidação do determinismo
evolutivo e a valorização do uso da razão: – O intelecto anula o destino. Quem raciocina é livre
(Ralph Waldo Emerson, 1803–1882).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
a retilinearidade autopensênica; a superação gradual de padrão holopensênico carregado no sen
auxiliando a aproximação do amparo; a esnobação das pressões holopensênicas externas para
a valorização do descartável; o autabertismo neopensênico.
Fatologia: o exercício mentalsomático; a raciocinação; o emprego da inteligência; a concentração mental; o autodidatismo permanente; a análise crítica; a Imagística; os aperitivos intelectuais; o generalismo intelectivo; a prática da reflexão cosmoética; a disciplina diária nas pesquisas; a saturação intelectiva; a recuperação dos cons magnos; os desafios intelectuais autoimpostos; a autodisponibilidade mental para aprender; a crise cognitiva de crescimento; o fôlego
mentalsomático pessoal; a ortomotivação mentalsomática; o autodesempenho intelectual; a análise, expansão e associação de ideias; a disciplina intelectual diária; o incremento da autognose;
a participação em debates técnicos; a refutação das verdades prontas; a proatividade intelectual;
a autocoerência na definição das prioridades evolutivas; a perseverança em superar os limites autoimpostos de mediocridade intelectual; a ampliação e qualificação da cognoscência; a melhora
da memória; o treino para o desenvolvimento da tridotalidade consciencial; a autossubestimação
intelectual; a saída da zona de conforto e o combate à preguiça mental; a alfabetização escolar
mesmo tardia; as atividades intelectuais retroalimentadoras; o aproveitamento do espaço do Holo-
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ciclo e Holoteca para exercitar o mentalsoma; o fato de a conscin ter a escrita enquanto valor evolutivo; a condição de autor; os emocionalismos animais excessivos contrários à vida mental; o espectro da competência cognitiva pessoal; a autoproéxis intelectual; a reciclagem e consequente
maturidade mentalsomática; a inteligência evolutiva (IE); o neonível das argumentações; a participação em programas de desenvolvimento intelectual; a confluência dos esforços pesquisísticos;
a qualificação do período de férias intrafísicas; a evitação do rolo compressor das inutilidades cotidianas; a ampliação da cosmovisão; a defesa de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia
favorecendo a associação de ideias; a vontade irresistível de compartilhar o conhecimento; a Antiautomarasmologia; o evolutivamente mais importante à frente do intrafisicamente menos relevante.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a holomaturescência do paracorpo das ideias; o incremento bioenergético; o amparo extrafísico de função para as
gescons; os amparadores extrafisicos estimulando a produtividade mentalsomática dos intermissivistas atentos; a melhora da cognição favorecendo a compreensão da Parafenomenologia e escrita
de diário da tenepes; o parapsiquismo interassistencial; a parapercuciência; as retrocognições profiláticas dos retroerros; os aprendizados do Curso Intermissivo (CI); a projeção pelo mentalsoma;
o autodesassédio favorecendo o heterodesassédio; o esforço pela holomaturidade; a maxiproéxis
intelectual; a representatividade multidimensional; o exercício mentalsomático favorecendo
o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo; o sinergismo dos miniacertos diários; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo voliciolina-reciclogenia; o sinergismo patológico expectativa-frustração.
Principiologia: a vivência teática do princípio da descrença (PD); o princípio tarístico
do autesclarecimento; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da transformação da
autoinér i em “mús ulos ognitivos”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da lexicoterapia; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica interassistencial do banimento das
reclamações; a técnica de não desistir de si mesmo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do autodesassédio autoral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito da Paragenética na existência atual; o efeito da Mesologia na formação de hábitos intelectuais; o efeito do exercício mentalsomático diário; o efeito imunizador
do exercício mentalsomático nas patologias conscienciais.
Neossinapsologia: a criticidade sadia favorecendo as neossinapses e a recuperação dos
cons magnos; a preguiça de estudar anulando a criação de neossinapses.
Ciclologia: o início do princípio do começo para o ingresso no ciclo mentalsomático.
Enumerologia: o exercício mentalsomático enquanto posicionamento pessoal; o exercício mentalsomático enquanto autenfrentamento diário; o exercício mentalsomático enquanto ferramenta antivitimizadora; o exercício mentalsomático enquanto oportunidade de reciclagem existencial; o exercício mentalsomático enquanto catalisador evolutivo; o exercício mentalsomático
enquanto ferramenta de autodesassédio; o exercício mentalsomático enquanto prioridade evolutiva.
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Binomiologia: o binômio regularidade-periodicidade; o binômio heurístico-fisiológico;
o binômio autodidatismo-erudição; o binômio persistência-paciência; o binônio recin-recéxis;
o binômio conscin sensitiva–amparador extrafísico; o binômio emprego dos trafores–superação
dos trafares.
Interaciologia: a interação dos aportes existenciais intelectivos; a interação educação
formal–autodidatismo ininterrupto; a interação esforço individual–rendimento evolutivo.
Crescendologia: o crescendo determinação-superação; o crescendo completismos diários–completismo existencial (compléxis); o crescendo das ações pró-evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-objetividade-produtividade; o trinômio aprofundamento-potencialização-acumulação; o trinômio da hiperacuidade concentração mental–atenção fixada–lucidez maior; o trinômio leitura-reflexão-escrita; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio aproveitamento dos recebimentos–aproveitamento das oportunidades–aproveitamento da Amparologia.
Polinomiologia: o polinômio inércia-decisão-ação-completude; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio pesquisa dirigida–leitura selecionada–reflexão temática–escrita técnica.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / dispersividade; o antagonismo zona de
conforto / zona de desconforto; o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo superficialidade / detalhismo; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo omissão superavitária (omissuper) / omissão deficitária; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo
ansiedade / paciência.
Paradoxologia: o paradoxo de muitos desejarem ter inteligência igual à alheia, sem
fazerem nada a respeito para desenvolverem as próprias.
Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectual.
Filiologia: a raciocinofilia; a criticofilia; a bibliofilia; a neofilia; a cognofilia; a neoverponofilia; a debatofilia.
Fobiologia: a neofobia; a leiturofobia; a intelectofobia; a literofobia; a bibliofobia.
Sindromologia: a anulação progressiva da síndrome da mediocrização; a superação da
síndrome de Gabriela.
Maniologia: o combate diário à mania de postergar.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a argumentoteca; a cognoteca; a experimentoteca;
a intelectoteca; a ciencioteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Intraconscienciologia; a Recexologia;
a Autocogniciologia; a Autocriticologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Paracerebrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor; o autor de livro; o leitor; o neoverbetógrafo; o verponista.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a professora; a autora de livro; a leitora; a neoverbetógrafa; a verponista.
Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniexercício mentalsomático = o estudo de assuntos avançados, não
mundanos; maxiexercício mentalsomático = a escrita diária das gestações conscienciais.
Culturologia: a cultura do desassédio mentalsomático; a cultura do detalhismo interassistencial; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da autossuperação.
Benefícios. No contexto da Mentalsomatologia, eis, em ordem alfabética, 15 exemplos
ilustrativos de ganhos pertinentes ao exercício mentalsomático diário, indicados para reflexão de
conscins interessadas:
01. Amparo. O auxílio recebido quando a meta do exercício é assistencial.
02. Assistência. A autassistência favorecendo a heterassistência.
03. Companhia. A melhora na escolha e manutenção do círculo de amizades.
04. Desassédio. A condição desassediante nos estudos diários.
05. Dimensão. A ampliação da atenção diária na interação com múltiplas dimensões.
06. Duplismo. O atendimento maduro à relação afetivo-sexual.
07. Energia. O trabalho bioenergético constante.
08. Escrita. O traquejo na produção de obra útil.
09. Higienização. A higiene pensênica adquirida.
10. Intermissão. As lembranças do período entre vidas intrafisicas.
11. Organização. A ordenação física e extrafísica da moradia (basecon).
12. Percuciência. O olhar perspicaz da conscin no momento presente.
13. Persistência. A melhora do investimento no desenvolvimento da intelectualidade.
14. Priorização. A definição, organização e consecução dos afazeres diários.
15. Seletividade. A acuidade na seleção do local frequentado.
Evitaciologia. Sob a ótica da Paraprofilaxiologia, pode-se observar, por exemplo, 15
variáveis e respectivas atitudes atravancadoras na exercitação do mentalsoma, em ordem alfabética:
01. Alimentação. O descuido com a alimentação diária, desfavorecendo a cognição.
02. Assédio. O autassédio gerado pela falta de higiene pensênica.
03. Atividade física. A falta de exercícios físicos regulares.
04. Cuidado. O descuido das necessidades básicas do soma.
05. Defensividade. A condição de defender-se de tudo através de argumentos lógicos.
06. Despriorização. A condição de preguiça mental.
07. Devaneio. O ato de ficar fantasiando ao invés de agir.
08. Estresse. A condição do estresse diário prejudicando a memória.
09. Hábito. O mau hábito em gastar tempo ao fazer atividades “emburrecedoras”.
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14.
15.

10583

Higiene. A falta de investimento de tempo na profilaxia somática diária.
Miniacerto. A desvalorização das pequenas conquistas.
Pensene. A evitação dos diálogos internos negativos, a cantilena autassediante.
Procrastinação. A desculpa esfarrapada, adiando as atividades planejadas.
Sono. A banalização das horas de sono necessárias para a recomposição somática.
Vaidade. As comparações irreais com outrem.

Somaticologia. Sob a ótica da Homeostaticologia, eis, em ordem alfabética, 15 distúrbios do cérebro passíveis de afetar a funcionalidade do mentalsoma:
01. Acalculia: incapacidade de realizar operações aritméticas mais rudimentares.
02. Afasia: distúrbio de produção da linguagem, em virtude de lesão ou dano na estrutura do cérebro.
03. Agnosia: incapacidade de reconhecer impressões sensoriais, em virtude de contusão
na cabeça ou traumatismo craniano.
04. Alexia: incapacidade de ler, mesmo sem nenhuma deficiência visual, devido a lesão
cerebral.
05. Amência: deficiência mental ou capacidade intelectual reduzida.
06. Apraxia: impossibilidade de realizar movimentos coordenados.
07. Bradiartria: fala executada de modo lento, devido a lesões orgânicas.
08. Bradilalia: fala executada de maneira lenta, devido a comprometimento do sistema
nervoso.
09. Bradipragia: morosidade de ação devido a lesão orgânica.
10. Demência: deterioração orgânica do sistema nervoso, com ocorrências de amnésia,
apraxia e outras perturbações.
11. Discalculia: desordem de origem cerebral, genética ou congênita, causando disfunção ou perturbação das capacidades matemáticas.
12. Dislexia: perturbação na aprendizagem para leitura, soletração e escrita.
13. Fotofobia: aversão orgânica à luz.
14. Lalopatia: distúrbio na fala.
15. Oxicefalia: anormalidade congênita resultante da ossificação prematura do crânio
e o formato da cabeça tornando-se cônico ou pontudo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exercício mentalsomático, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
03. Antiprocrastinação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autoindulgência intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Binômio autodesassedialidade-mentalsomaticidade: Autodesassediologia; Homeostático.
09. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
11. Lexicoterapia: Autocogniciologia; Homeostático.
12. Miniacerto: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
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15. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.

O EXERCÍCIO MENTALSOMÁTICO CONTINUADO AUXILIA
NA SUPERAÇÃO DE TRAFARES, AMPLIAÇÃO DA COSMOVISÃO PESSOAL E BUSCA DA CONDIÇÃO AUTOLÚCIDA
DE MINIPEÇA DO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Qual experiência você, leitor ou leitora, possui na prática do exercício
mentalsomático? Tem feito algo de útil com o mentalsoma?
Bibliografia Específica:
1. Halfoun, Eli; Boa Memória é Questão de Exercício em Qualquer Idade; Reportagem; Tribuna da Imprensa; Jornal; Diário; Seção: Terceira Idade; Ano L; N. 15.059; Rio de Janeiro, RJ; 24.05.99; página 11.
2. Leidig, Michel; Período Longo de Inatividade pode Diminuir o QI; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário;
1º Caderno; Seção: Ciência e Vida; Ano LXXIII; N. 23.610; Rio de Janeiro, RJ; 21.04.98; página 29.
3. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails;
103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 144.
4. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner; 344
p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 114 e 115.
5. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner; et
al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 152 e 153.
6. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212
p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997 páginas 91 a 93.
7 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
312 a 315.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 130 e 131.
9. Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 156 e 157.
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EXERCITAÇÃO NEURONAL
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exercitação neuronal é o emprego deliberado, produtivo, teático, intenso,
continuado e profilático dos neurônios, conexões interneuronais e / ou neuróglias, desde a fase da
juventude (15 anos de idade) até culminar na meia-idade (45 anos de idade), a fim de manter
a autolucidez eficaz e a vida intelectual ativa mesmo depois da terceira idade (65 anos de idade).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo exercitação vem do idioma Latim, exercitatio, “exerc cio f sico ou
mental”, de exercitare, “fazer exerc cios frequentemente”. Apareceu no Século XV. A palavra
neurônio deriva do idioma Grego, neûron, “fibra; nervo; corda”. Surgiu em 899.
Sinonimologia: 1. Estimulação neuronal. 2. Uso dos neurônios. 3. Aplicação dos
neurônios. 4. Manutenção da autolucidez. 5. Saúde mental.
Neologia. As 3 expressões compostas miniexercitação neuronal, maxiexercitação neuronal e megaexercitação neuronal são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Ociosidade neuronal. 2. Cabeça oca. 3. Estafa mental. 4. Mal de
Alzheimer. 5. Psicose senil.
Estrangeirismologia: os microchips cerebrais.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: a autopensenização predominante no pen.
Fatologia: a exercitação neuronal; o autodesempenho intelectual; a funcionalidade do
córtex cerebral; a utilização do equipamento intelectivo; a produtividade intelectiva; a boa forma
mentalsomática; a febre criativa; a carga horária de sono; a alimentação balanceada; os exercícios
físicos; a vida humana dinâmica; as conexões interneuronais; os axônios; as glias; os dendritos; os
paraneurônios; os neurotransmissores; as redes interpotenciais psíquicas; as capacidades mentais;
os estímulos neuropsíquicos; os bons hábitos mnemônicos; a ociosidade neuronal; as perdas incessantes de neurônios; a morte dos neurônios antes da morte do soma; as doenças neurodegenerativas; as neurotecnologias; o marcador cerebral; as neuroimagens; as doenças psiquiátricas;
a manutenção da estrutura neurofisiológica das neuróglias; a ocupação correta da estrutura do cérebro.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático; o paramicrochip.
III. Detalhismo
Neossinapsologia: as sinapses; as neossinapses; as parassinapses.
Interaciologia: a interação psicomotricidade-intelectualidade.
Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia.
Holotecologia: a neuroteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a mnemoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Cogniciologia; a Lucidologia; a Memoriologia; a Intraconscienciologia; a Paraprofilaxiologia; a Neurologia; a Neurociência; a Neurofisiologia; a Cerebrologia; a Paracerebrologia; a Paraneurologia; a Cerebelologia; a Encefalologia;
a Gerontologia; a Geriatria; a Pararregeneraciologia; a Neuropatologia; a Parapsicopatologia;
a Neuroética.

Enciclopédia da Conscienciologia

10586

IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a conscin ofiexista.
Masculinologia: o neurocientista; o histoneurologista; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o intelectual; o professor; o autor;
o pesquisador.
Femininologia: a neurocientista; a histoneurologista; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a intelectual; a professora; a autora; a pesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens professor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens neuroscientificus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniexercitação neuronal = a vida intelectual do operário, operária, trabalhador ou trabalhadora braçal; maxiexercitação neuronal = a resolução de palavras cruzadas
pelo pré-serenão vulgar ou pela pré-serenona vulgar; megaexercitação neuronal = a vida intelectual da autora ou autor de livros técnicos quando prolíficos.
Fator. No contexto da Evoluciologia, a exercitação neuronal é o fator capaz de discernir
e distinguir o animal humano do animal subumano quando ainda rendido ao subcérebro protorreptiliano, abdominal, ao porão consciencial e às mimeses já dispensáveis.
Pré-requisito. Segundo a Holomaturologia, somente a exercitação neuronal é o melhor
pré-requisito mínimo para as produções mentaissomáticas evolutivas das realizações das tares,
gescons e megagescons, dentro das linhas cosmoéticas da consecução da programação existencial
(proéxis e maxiproéxis).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a exercitação neuronal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
2. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
4. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
5. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
6. Hipomnésia: Mnemossomatologia; Nosográfico.
7. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

OS COMPONENTES DA HUMANIDADE PODEM SER CLASSIFICADOS EM DUAS CATEGORIAS BÁSICAS QUANTO
À UTILIZAÇÃO DO SOMA: QUEM EMPREGA MAIS OS
NEURÔNIOS E QUEM EMPREGA MAIS OS MÚSCULOS.

Enciclopédia da Conscienciologia

10587

Questionologia. Você é mais do trabalho braçal ou mais do trabalho intelectual? Você
emprega mais os músculos ou mais os neurônios, mais o cerebelo ou mais o cérebro? Você lê
constantemente, busca ideias novas, discute as descobertas e se interessa pela busca incessante do
conhecimento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 62 e 63.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 329.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 220, 378 e 606.
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EXIGÊNCIA DA VIDA HUMANA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exigência da vida humana é toda realidade ou elemento necessário reclamado para a satisfação sadia das necessidades e do sustento equilibrado da existência intrafísica
natural da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra exigência vem do idioma Latim, exigentia, “exig ncia; o que
é devido”. Surgiu no Século XVIII. O termo vida deriva também do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; exist ncia”. Apareceu no Século X. O voc bulo humano procede igualmente do idioma Latim, humanus, “humano; próprio do Homem; que convém à Humanidade;
afetuoso; bondoso; erudito; civilizado; instru do nas humanidades”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Demanda da existência intrafísica. 2. Imposição da sobrevivência
humana. 3. Determinismo da existência intrafísica. 4. Prioridade da vida intrafísica. 5. Conjuntura da vida humana. 6. Imposição da existência humana.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo exigência:
exigente; exigibilidade; exigida; exigido; exigir; exigível; inexigibilidade; inexigível; superexigente.
Neologia. As 4 expressões compostas exigência da vida humana, exigência da vida humana mínima, exigência da vida humana média e exigência da vida humana máxima são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Realidade humana dispensável. 2. Elemento humano desnecessário.
3. Superfluidade à vida humana. 4. Aporte intrafísico dispensável. 5. Futilidade da vida humana. 6. Excesso da vida humana.
Estrangeirismologia: a condição sine qua non para a existência humana; a mot d’ordre
existencial humana; o quantum satis para aspectos específicos da intrafisicalidade; a conditio
juris; o regnum hominis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades existenciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; a adaptabilidade pensênica
a cada nova existência intrafísica; a flexibilidade autopensênica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a exigência da vida humana; as exigências da vida moderna; o mínimo necessário para vida saudável da conscin; as vicissitudes da vida; os contingenciamentos da existência
dia a dia; os requisitos do momento evolutivo nesta dimensão humana; as imposições das circunstâncias intrafísicas; as injunções sociais; as necessidades da sobrevivência pessoal; as solicitações
da manutenção da saúde física e mental; o atendimento às reivindicações racionais; o corte das
reivindicações excessivas; as exigências cronológicas dos fatos físicos; as obrigações impostas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo corpo são–mente sã; o sinergismo homeostasia holossomática–expansão autopensênica.
Principiologia: o princípio de a função vivificar o órgão.
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Codigologia: o código de valores distorcido pela visão equivocada das exigências da vida humana.
Teoriologia: as teorias da reeducação consciencial.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Ressomatologia.
Efeitologia: o efeito reciclador na intraconsciencialidade das novidades inerentes a cada nova vida intrafísica.
Neossinapsologia: a construção impositiva de neossinapses inerentes a cada ressoma.
Ciclologia: o ciclo vital humano; o ciclo multiexistencial.
Enumerologia: as exigências vitais; as exigências nutricionais; as exigências locomotoras; as exigências higiênicas; as exigências energéticas; as exigências afetivas; as exigências
sociais.
Binomiologia: o binômio neopapéis-neoexigências; o binômio neo-hábitos saudáveis–
–neorrotinas úteis.
Interaciologia: a interação holossomática neossoma-neoenergossoma-psicossoma-mentalsoma.
Crescendologia: o crescendo exigência mínima–excelência máxima; o crescendo autesforço braçal–autesforço intelectual; o crescendo extensivo indivíduo-grupo-Humanidade; o crescendo Homo sapiens animalis–Homo sapiens serenissimus.
Trinomiologia: o trinômio exigência alta–autossustentação baixa–estresse patológico;
o trinômio neoexigências–retroposturas–crises de crescimento.
Antagonismologia: o antagonismo vida consciencial / vida subcerebral.
Paradoxologia: o paradoxo de sobrevirem ocorrências aparentemente negativas, mas
benéficas para a evolução pessoal; o paradoxo do estresse positivo das crises de crescimento;
o paradoxo complexo consciência eterna–soma perecível.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a prioroteca; a experimentoteca; a convivioteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Somatologia; a Autoproexologia; a Conviviologia; a Familiologia; a Geopoliticologia; a Sociologia; a Autoconscienciologia; a Evoluciologia; a Paraprocedenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
humanus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens
ordinatus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens exactor; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exigência da vida humana mínima = o soma ou o corpo humano da consciex ressomada; exigência da vida humana média = a realização da programação existencial pessoal; exigência da vida humana máxima = a obtenção do compléxis ou completismo existencial.
Culturologia: a cultura da Higiene Consciencial Evolutiva.
Taxologia. Pelo contexto da Holorressomatologia, eis, na ordem alfabética dos temas,
aplicando o prefixo neo aos constructos, a classificação de 100 exigências específicas para se viver mais corretamente esta existência humana – atual, nova, crítica em relação a todas as outras
prévias – no caso, para qualquer conscin:
01. Neoacidentes: novas vicissitudes; novas adversidades; novos reveses.
02. Neoadolescência: inevitável; as energias conscienciais recicladas.
03. Neoadrenalina: o motor das atividades diferentes; as autodisponibilidades.
04. Neoadultidade: os interesses diversos; os neoacertos.
05. Neoafeições: os amores; as interações afetivas; a Psicossomatologia.
06. Neoalegrias: os prazeres limitados da vida intrafísica; o bom humor.
07. Neoamizades: os amigos; o novo círculo social; o coloquialismo.
08. Neoamparador: extrafísico; se havia outro anteriormente.
09. Neoaquisições: os potenciais; os patrimônios; os novos bens; a Proexologia.
10. Neoaspirações: novas decisões; as melhores perspectivas; as neofilias.
11. Neoatacadismo: consciencial, no empenho contra o anacronismo.
12. Neoautocompetências: novos desempenhos evolutivos; as performances renovadas.
13. Neoautodidatismo: continuado; as neorrealidades; as verpons; a Mentalsomatologia.
14. Neoautopesquisas: as aplicações novas da Autopesquisologia.
15. Neoautorrevezamentos: maiores, além dos antigos.
16. Neobússola: consciencial; o ponteiro intraconsciencial novo; o neocódigo pessoal
de Cosmoética.
17. Neocarreira: profissional; a sobrevivência; a nova profissão.
18. Neocérebro: neoneuróglias; a retilinearidade dos pensamentos.
19. Neocertezas: relativas, mas de convicções renovadas; as científicas; as lógicas.
20. Neochoque: biológico e consciencial na ressoma; a recin.
21. Neocidadania: a nova nacionalidade; o campo da sementeira.
22. Neocolegas: os novos camaradas; o desempenho profissional.
23. Neocoleiras: do ego, sociais; a evitação das cangas.
24. Neocompanhias: evolutivas; os sócios.
25. Neocomportamentos: pessoais; a conduta existencial; a Experimentologia.
26. Neocondução: os novos veículos pessoais; os deslocamentos; a dromomania.
27. Neoconfraternizações: os encontros de destino; o retorno aos Cursos Intermissivos.
28. Neoconsensos: a ampliação dos limites da holomaturidade; a Holomaturologia.
29. Neoconvivialidade: a neogrupalidade expandida; a Conviviologia.
30. Neocosmanálise: as neoanálises; as abrangências mais amplas da realidade.
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31. Neocosmovisão: os neoargumentos evolutivos; a Cosmoconscienciologia.
32. Neocriatividade: novas inventividades; as neodescobertas.
33. Neocriteriologia: de conformidade com os novos patamares evolutivos.
34. Neocronêmica: os novos tempos; a Paracronologia.
35. Neocultura: os neoconhecimentos magnos; a evitação dos idiotismos culturais.
36. Neocurrículo: pessoal; a ficha evolutiva; as qualificações; a holobiografia.
37. Neodesafios: evolutivos; as conquistas; os feitos; os êxitos.
38. Neodesapegos: as doações novas; as retribuições da neoproéxis; a Assistenciologia.
39. Neodesassédios: sempre no rumo da desperticidade; a Despertologia.
40. Neodicionário: cerebral, mais expandido e atualizado; o autenriquecimento léxico.
41. Neodiscernimento: as oportunidades inéditas; os neoconhecimentos.
42. Neodivertimentos: o lazer; a esportividade; o clube; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
43. Neodupla: a dupla evolutiva melhor entrosada; o duplismo cosmoético.
44. Neoeducação: a reeducação multissecular; a Parapedagogiologia.
45. Neoencapsulamentos: energéticos, defensivos.
46. Neoenergossoma: conexões soma / energossoma melhor estruturadas; a Energossomatologia.
47. Neoescola: as reprises da aprendizagem e da alfabetização.
48. Neoestudos: os neoconhecimentos; a neocompreensão; os neoméritos.
49. Neoexemplarismos: pessoais, multifacetados.
50. Neofamília: nuclear; a nova árvore genealógica. Nova consanguinidade?
51. Neofisiologia: as melhores condições pessoais; a Parafisiologia.
52. Neoforça: presencial; o carisma pessoal.
53. Neogastrossoma: as alimentações diferentes; a Gastrossomatologia.
54. Neogenética: as empatias; as heranças biológicas.
55. Neoideias: inatas; as lições novas do recente Curso Intermissivo pré-ressomático.
56. Neoidiomas: as outras línguas; o poliglotismo aperfeiçoado; a Linguística.
57. Neoinfância: inevitável; a ingenuidade nova. Melhor ambiente para viver?
58. Neoinvéxis: se houve inversão existencial anteriormente; a Invexologia.
59. Neoiscagem: as assistências interconscienciais inconscientes.
60. Neojogos: da vida terrestre; o autocalculismo cosmoético.
61. Neoleituras: as neoinvestigações conscienciais na aldeia global.
62. Neomãe: a genitora; a doadora do soma; a maternidade; a antimaternidade.
63. Neomesologia: a Neoecologia.
64. Neomimeses: as repetições inevitáveis exigidas pela vida intrafísica, a começar pelo
corpo humano novo e as consequências dos hábitos fisiológicos sadios.
65. Neomoedas: a independência econômico-financeira.
66. Neomoradia: o novo domicílio; a casa; o apartamento; a fixação psicofísica.
67. Neomotivações: outros interesses; novas energias; novos desempenhos.
68. Neonosografia: as doenças pessoais do novo soma; a Paraterapeuticologia.
69. Neoobras: a tares; as gestações conscienciais; a policarmalidade; a Policarmologia.
70. Neoomissões: as deficitárias; as superavitárias.
71. Neopai: o genitor; o possível afim mais íntimo.
72. Neoparagenética: os acréscimos da vida intrafísica anterior.
73. Neoparapercepciologia: neopangrafias. O resgate do autoparapsiquismo.
74. Neoparentes: as afinidades; as desafeições. Filhos?
75. Neopensenologia: o neolabcon intrafísico; a nova autopensenidade; o novo holopensene pessoal; a neofôrma holopensênica; o holopensene ambiental; a Pensenologia.
76. Neoporão: consciencial. Mais breve?
77. Neoprimeneres: o desenvolvimento do equilíbrio intraconsciencial.
78. Neoprioridades: as demandas da evolução; as priorizações críticas.
79. Neoproéxis: qualidade; o nível. Neomoréxis? Neocompléxis?
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80. Neoprojeções: conscientes, no rumo da autoconscientização multidimensional; os desafios da Projeciologia.
81. Neoproxêmica: os novos espaços humanos; a intrafisicalidade.
82. Neopsicomotricidade: os exercícios físicos; o esporte; a atuação do cerebelo.
83. Neopulmões: o fole somático; o oxigênio; o cardiochacra. Maior poluição?
84. Neorrepetições: ininterruptas; os batopensenes; os testes de paciência.
85. Neorrestringimento: consciencial; o novo funil do renascimento.
86. Neossexo: a animalidade nova em busca das autossuperações holorgásmicas; a Sexossomatologia.
87. Neossinalética: energética, parapsíquica, pessoal.
88. Neossinapses: os neopensenes; as neoparassinapses.
89. Neossínteses: as sínteses mais lúcidas; os resgates dos cons.
90. Neossocin: a política da nova Socin rumo ao Estado Mundial; a Conscienciocentrologia.
91. Neossoma: o neovisual; a fisionomia pessoal; a nova autoimagem; o sexo adequado.
Ginossoma? Androssoma? Macrossoma?
92. Neossurpresas: o burilamento no período da preparação existencial.
93. Neotécnicas: as metodologias evolutivas.
94. Neotecnologias: o upgrade dos aparelhos e instrumentalidades; a Paratecnologia.
95. Neotenepes: novas assistências interconscienciais. Neoofiex? O tenepessismo.
96. Neotristezas: os neoconstrangimentos; as neoexperimentações; o bom ânimo.
97. Neoverpons: mais avançadas; as neoproposições; as neo-hipóteses; as neoteorias.
98. Neovida: o novo período fetal; a nova concepção somática; a Neonatologia.
99. Neovínculos: os conscienciais; os empregatícios; os ambivalentes.
100. Neovoluntariado: a libertação do vil metal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a exigência da vida humana, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
04. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
06. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
07. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
08. Meio de sobrevida: Intrafisicologia; Neutro.
09. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
12. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

A LISTAGEM DAS EXIGÊNCIAS DA VIDA HUMANA
SERVE PARA SER APLICADA ÀS ANÁLISES DESTA
EXISTÊNCIA E TAMBÉM ÀS PROSPECTIVAS DO PRÓXIMO PERÍODO INTRAFÍSICO, PESSOAL, NESTE PLANETA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, atende às exigências da vida humana em qual nível? Está satisfeito com os autesforços?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 986 a 988.
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EXIGÊNCIA PARATÉCNICA
(PARATECNOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exigência paratécnica é toda reação pessoal, procedimento, elemento
técnico ou paratécnico necessário e reclamado para satisfazer sadiamente as necessidades e o sustento equilibrado do desenvolvimento da vida multidimensional no contexto do desempenho autoconsciente da autoproéxis interassistencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra exigência vem do idioma Latim, exigentia, “exig ncia”. Surgiu
no Século XVIII. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O voc bulo técnica provém do idioma Francês, technique, derivado do
idioma Latim, technicus, e este do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à pr tica de alguma profissão; h bil”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Exigência evolutiva. 02. Exigência parapsíquica. 03. Exigência
profissional. 04. Exigência prioritária. 05. Exigência atacadista. 06. Exigência macroinstrumental. 07. Demanda da existência intrafísica. 08. Prioridade da vida intrafísica. 09. Conjuntura da
vida humana. 10. Imposição proexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas exigência paratécnica, exigência paratécnica autocrítica e exigência paratécnica complacente são neologismos técnicos da Paratecnologia.
Antonimologia: 01. Procedimento técnico evitável. 02. Leniência técnica. 03. Desleixo técnico. 04. Displicência técnica. 05. Realidade humana dispensável. 06. Dispositivo humano desnecessário. 07. Aporte intrafísico dispensável. 08. Futilidade da vida humana. 09. Excesso da vida humana. 10. Instrumento humano ineficaz.
Estrangeirismologia: o technical skill; a high tech parapsíquica; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autopriorologia Evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoparaperceptibilidade; os parapensenes;
a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; o predomínio da
pensenidade carregada no pen; a autopensenização retilínea.
Fatologia: as condutas técnicas pessoais evolutivamente mais prioritárias e proexológicas; as autexigências inteligentes; a profilaxia das ineficiências; a melhoria da eficácia técnica
pessoal; a busca do ideal tecnológico; os tirateimas preventivos; a prudência gerada pela experiência; a precaução técnica; a evitação e enganos contumazes; a evitação dos maus contatos; as
solicitações do desenvolvimento dos trabalhos técnicos; as evitações das perdas de tempo, energias e recursos multiformes; o gerenciamento técnico da existência humana; a sistematização inteligente dos procedimentos; a proteção das funções somáticas; a otimização do manejo instrumental; a preservação da acuidade parapsíquica; a amenização das interferências extraconscienciais perturbadoras; a evitação das lacunas temporais desnecessárias na produtividade; a conservação do fluxo laboral sem paralisações.
Parafatologia: a exigência paratécnica; o veteranismo paratécnico; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o tirocínio paratecnológico.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vida amadora–vida profissional; o sinergismo cognitivo
técnico; o sinergismo inteligência técnica–inteligência paratécnica; o sinergismo da adequação
dos instrumentos às injunções holossomáticas.
Principiologia: o princípio da descrença; o prin ípio inteligente “se não prest não
di nt f zer m quil gem”; o princípio pessoal, multiexistencial, de aplicação da Paratecnologia à Intrafisicologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; as teorias da reeducação consciencial.
Tecnologia: a técnica de viver otimizadamente; os requisitos do momento técnico evolutivo; as injunções técnicas; a inteligência técnica; o aproveitamento máximo dos recursos tecnológicos já disponíveis em prol das gescons.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicadores; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: o efeito das extrapolações mentaissomáticas; os efeitos da cosmovisão multidimensional aplicada à intrafisicalidade; a autoprofilaxia através da atenção aos efeitos mediatos dos usos e abusos conscienciais; os efeitos evolutivos da continuidade crescente, consciente
e coerente das ações proexológicas.
Neossinapsologia: a catálise das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo das neoideias; o ciclo ininterrupto da autoprodutividade.
Binomiologia: o binômio Paratecnologia-Eletronótica; os requisitos paratecnológicos
incluídos no binômio hábitos saudáveis–neorrotinas úteis.
Interaciologia: a interação exigências fisiológicas–exigências ergonômicas; a interação
faculdades mentais–percepções parapsíquicas.
Crescendologia: o crescendo problema técnico–solução genial; o crescendo exigência
mínima–excelência máxima; o crescendo autesforço braçal–autesforço intelectual.
Trinomiologia: o trinômio exigência alta–autossustentação baixa–estresse patológico;
o trinômio neoexigências–retroposturas–crises de crescimento.
Antagonismologia: o antagonismo vida consciencial / vida subcerebral; o antagonismo
profissionalismo parapsíquico / amadorismo existencial; o antagonismo técnico / tolo.
Paradoxologia: o paradoxo dos artefatos tecnológicos comprometedores da saúde
e / ou da qualidade de vida humana.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço tecnológico; o respeito às leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a tecnoteca; a ciencioteca; a evolucioteca; a prioroteca; a experimentoteca; a convivioteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Paratecnologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Autopriorologia; a Somatologia; a Autoproexologia; a Conviviologia; a Geopoliticologia; a Sociologia;
a Autoconscienciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intellector; o Homo sapiens technologicus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens
logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exigência paratécnica autocrítica = a conduta técnica da conscin lúcida
atenta aos procedimentos mais eficazes no contexto da Parametodologia Científica; exigência paratécnica complacente = a conduta técnica insatisfatória da conscin displicente e desatenta quanto
à eficácia dos próprios procedimentos técnicos.
Culturologia: a cultura do pragmatismo evolutivo; a cultura da Paratecnologia.
Taxologia. Sob a ótica da Paratecnologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
condutas preferenciais passíveis de serem inseridas no contexto das exigências paratécnicas, por
parte da conscin lúcida, a partir da busca da eficácia dos procedimentos derivados da Parapercepciologia e da Autoproexologia:
01. Computador: preferir o desk top com 2 nobreaks e backups digital e impresso.
02. Entrevistas: preferir as interlocuções diretas evitando as telefônicas.
03. Filmadora: preferir o tipo maior, profissional, com tripé.
04. Fones: preferir o resguardo parapsíquico evitando os fones de ouvidos.
05. Fotografias: preferir sempre as reveladas em papel.
06. Instrumentos: evitar, ao máximo, quando possível, as miniaturas e compactações.
07. Laptop: preferir o tipo maior de alta resolução; o tablet.
08. Monitor (computador): preferir a tela grande de, pelo menos, 21 polegadas.
09. Registro: preferir inventariar todo evento ou participação com filmagem própria.
10. Teclado: preferir o teclado de ferro integrado com o computador.
11. Televisão: preferir o tipo maior de 40 polegadas e alta resolução.
12. Textos: preferir sempre as análises de impressos em papel.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a exigência paratécnica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
03. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
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Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
Inteligência: Conscienciometrologia; Neutro.
Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
Nanotecnologia pró-paz: Tecnologia; Homeostático.
Paramicrochip: Paratecnologia; Homeostático.
Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
Verpon paratecnológica: Paratecnologia; Homeostático.
Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

O NÍVEL DE EXIGÊNCIA QUANTO ÀS MINÚCIAS PARATÉCNICAS DA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, APONTA A AUTEFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento aos detalhes da vida tecnológica?
Você aplica a técnica do detalhismo nos procedimentos da consecução da megagescon?
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EXILADO NA PRÓPRIA PÁTRIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exilado na própria pátria é a conscin lúcida, homem ou mulher, quando
já em nível de definir e viver assentada, de modo definitivo, satisfeita e motivada com a existência a partir da base intrafísica (Intrafisicologia), composta em nível ideal para a interassistencialidade (Interassistenciologia), e livre escolha do megafoco laborioso, a fim de se desenvolver
(Evoluciologia), executar a autoprogramação existencial (Autoproexologia) e alcançar o completismo existencial (compléxis) da tares.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo exílio vem do idioma Latim, exsilium, “ex lio”. A palavra exilado
surgiu no Século XIII. O vocábulo próprio deriva também do idioma Latim, propius, “que permanece; permanente; durável; estável; firme; que é propriedade de; que pertence como próprio; particular; próprio; especial; tudo que nos pertence como próprio; salutar; bom; eficaz”. Apareceu no
Século X. A palavra pátria procede do mesmo idioma Latim, patria, “o pa s natal; o solo natal;
pátria adotiva; república; nação; Estado; região; pa s”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Exilada na própria pátria. 02. Exilada voluntariamente. 03. Exilado voluntariamente. 04. Exilado na pátria adotiva. 05. Exilado no país natal. 06. Confinado voluntariamente. 07. Refugiado voluntariamente. 08. Conscin domiciliada; pessoa domiciliada.
09. Miniexílio. 10. Autexilado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do verbete exílio: autexílio; autexilada; autexilado; exilada; exilado; exilar; exiliar; exílica; exílico; miniexílio; pré-exílico; pré-exílio; pós-exílico; pós-exílio.
Neologia. As 3 expressões compostas exilado na própria pátria, exilado na própria pátria patológico e exilado na própria pátria homeostático são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Exilado pela Justiça. 02. Exilada marginal; exilado marginal.
03. Exilado involuntariamente. 04. Confinado pela Justiça. 05. Degredado pela Justiça; proscrito pela Justiça. 06. Deportado legalmente. 07. Despatriado pelo Governo; expatriado pela Justiça; expulso do país adotivo. 08. Refugiado à força. 09. Dromomaníaca; dromomaníaco. 10.
Globe-trotter; nômade existencial.
Estrangeirismologia: o fisiopodium; o Administrarium; o megalocus da autoproéxis;
o conscienciocenter.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Geopolítica aplicada à Autoproexologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o exílio evolutivo voluntário; o autexílio; a autexclusão cosmoética; o autodesterro interassistencial; a escolha do exílio voluntário; a livre escolha do megafoco laborioso;
a ação local com visão global; a concentração do convívio social na base intrafísica ideal; a maturidade consciencial; a centralização dos esforços pessoais no mesmo local; o momento de parar
de viajar; as viagens por força da manutenção da própria saúde; as viagens em função da sociabilidade; as supercomunicações modernas dispensando os deslocamentos intrafísicos; a queda do
autorrendimento proexológico gerada pelos deslocamentos intrafísicos; o momento evolutivo correto de fixar o exílio voluntário; a faixa etária da idade pessoal; a centralização das companhias
na consecução da maxiproéxis no âmbito da grupalidade; a irradiação das gestões da matriz para
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as dependências periféricas; a basecon; o vínculo consciencial cultural entre voluntários e voluntárias; o oásis da consciencialidade; o megafoco da inteligência evolutiva (IE); a radicação
vitalícia na Cognópolis; a Villa Conscientia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o período existencial monopolizador da ofiex pessoal; a Central
Intrafísica de Energia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pessoa ativa–local rentável.
Principiologia: o princípio diretor da consciência.
Codigologia: o código pessoal de priorização evolutiva.
Teoriologia: a teoria do holopensene pessoal.
Tecnologia: as técnicas cosmoéticas do autorrendimento evolutivo; a técnica de viver na
ilha de ortopensenidade.
Voluntariologia: o Polo Conscienciocêntrico Discernimentum.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Intrafisicologia.
Efeitologia: os efeitos ambíguos das viagens.
Ciclologia: o ciclo das viagens pessoais.
Binomiologia: o binômio sair de casa–sair do soma; o binômio radicação na Cognópolis–magistério itinerante.
Interaciologia: a interação excursão cultural–mocidade humana.
Crescendologia: o crescendo da acumulação pessoal no mesmo holopensene.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) contingência-contexto-conjuntura.
Polinomiologia: o polinômio cenográfico cidade-campo-montanha-praia.
Antagonismologia: o antagonismo autolibertação / autorrestringimento; o antagonismo
envolvimento / distanciamento; o antagonismo existencial exilado voluntariamente / interiorose;
o antagonismo proexológico radicado vitalício / professor itinerante.
Paradoxologia: a identificação e descarte da influência dos paradoxos culturais.
Politicologia: a democracia; a dromocracia.
Legislogia: a lei moderna da liberdade; o direito de ir e vir.
Filiologia: a neofilia; a intrafisicofilia; a sociofilia; a conviviofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a geologoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Geopolítica; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia;
a Conscienciocentrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa exilada por si própria sem sofrer a pena do exílio; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o exilado na própria pátria; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
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o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o carioca exilado em São
Paulo; o exilado no Exterior.
Femininologia: a exilada na própria pátria; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a carioca exilada
em São Paulo; a exilada no Exterior.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: exilado na própria pátria patológico = a conscin, homem ou mulher, fixada, de modo doentio, em determinado domicílio não-evolutivo ou antiproexológico; exilado na
própria pátria homeostático = a conscin, homem ou mulher, fixada, de modo sadio, em determinado domicílio evolutivo ou autoproexológico.
Culturologia: a cultura da Intrafisicologia; a cultura da Proexologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exilado na própria pátria, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
05. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
06. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
07. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Nomadismo consciencial: Comunicologia; Neutro.
09. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
10. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

O EXILADO NA PRÓPRIA PÁTRIA HOMEOSTÁTICO SE INSERE ENTRE OS MAIS AVANÇADOS CONQUISTADORES
EVOLUTIVOS, NA ATUALIDADE TERRESTRE, POR SER
GOVERNADO PELA CONSECUÇÃO EFICAZ DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcançou o nível de exilado, ou exilada, na
própria pátria? Tal estado de contingenciamento é homeostático ou patológico?
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EXÍLIO TERAPÊUTICO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exílio terapêutico é o isolamento ou afastamento, temporário ou definitivo, voluntário ou compulsório, de determinada consciência ou grupo de consciências, do convívio
social ou parassocial na qual está inserida, com finalidade terapêutica, mitigando os efeitos ego
e grupocármicos negativos, decorrentes da interrelação consciencial contaminadora.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo exílio vem do idioma Latim, exsilium, “ex lio; banimento”. O vocábulo terapêutico procede do idioma Grego, therapeutikós, “que se refere ao cuidado e tratamento
de doenças”, e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Degredo terapêutico. 2. Reclusão assistencial. 3. Insulamento prescritivo. 4. Isolacionismo compulsório salubre. 5. Desterro revigorador. 6. Expatriação salutar.
Neologia. As 3 expressões compostas exílio terapêutico, exílio terapêutico temporário
e exílio terapêutico definitivo são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Degredo punitivo. 02. Reclusão melancólica. 03. Expatriação insalubre. 04. Autoisolamento misantrópico. 05. Retiro religioso. 06. Exílio político. 07. Isolacionismo sáfaro. 08. Alienação estratificante. 09. Convívio consentido. 10. Coexistência pacífica.
Estrangeirismologia: o banishment; o heave-ho social; o sanatorium; o asylum; a madhouse; o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos efeitos holocármicos homeostáticos do isolamento assistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Exílio terapêutico: neoperspectivação.
Citaciologia. Eis pensamento de Ésquilo (525–456 a.e.c.) sobre o tema: – Os exilados se
alimentam de esperança.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Terapeuticologia; os egopensenes; a egopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os
nosopensenes; a nosopensenidade; o esquizopensene; a esquizopensenidade; o holopensene interassistencial; a ortopensenidade cosmoética na decisão de encaminhamento de outrem ao exílio terapêutico.
Fatologia: o exílio terapêutico; a imunodeficiência severa combinada (SCID) privando
a conscin do contato interconsciencial; o Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas (Provita), implementado no estado de São Paulo, promovendo a troca e o sigilo domiciliares;
o afastamento da criança do contato familiar devido aos maus tratos deferidos pelos pais; o isolamento pelo contágio epidêmico social; a reclusão consciencial pela ameaça à integridade física
e emocional ao grupo de convívio; a falência ética do sistema judiciário impedindo o exílio terapêutico de consréus homicidas ressomadas e a proteção social contra atos criminosos; o estado
degradante do sistema prisional comprometendo a recuperação dos exilados delinquentes sociais;
a opção anticosmoética pela pena de morte em detrimento do cárcere terapêutico, denotando instinto vingativo antievolutivo; as lideranças anticosmoéticas autocráticas tirânicas; o racismo eugenista; a genialidade bestial aplicada à invenção de armas de destruição em massa, megatrafar da
personalidade potencialmente transmigrável; a anarquia autopensênica desgovernando o comportamento social; o irrompimento do porão consciencial; a subcerebralidade aflorada; a regressão
instintiva; a ignorância evolutiva crassa; a promoção estratificadora das lavagens subcerebrais;
a amoralidade predominante na manifestação intraconsciencial; o transtorno de personalidade an-
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tissocial; a perda da autonomia consciencial; o restringimento máximo do livre arbítrio pessoal;
a destreza consciencial em lidar com as diferenças socioculturais extremas; o otimismo lúcido em
relação à melhoria iminente da convivência social; a maturidade afetiva na assistência às consréus; o exercício da reciprocidade comportamental sadia nas relações interconscienciais; o posicionamento autexemplarista testemunhal e denunciante de atitudes anticosmoéticas; a equanimidade analítica na aplicação do exílio terapêutico.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) enquanto ferramenta essencial ao encapsulamento energético; o domínio energético holochacral necessário à assimilação interassistencial no
atendimento às consréus; o megautassédio multidimensional; o isolamento parassanitário; os bolsões extrafísicos assistenciais; a Central Extrafísica das Energias (CEE); a Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF); a parajurisprudência conduzindo as decisões do exilamento consciencial;
a ofiex; as transmigrexes; as reurbexes.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da ação e reação; o princípio evolutivo do melhor para todos; o princípio da não generalização dos fatos na indicação precisa do exílio terapêutico; o princípio da megafraternidade na aplicação do confinamento reeducador.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) no cerne do exílio terapêutico;
o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo a homeostase nas interrelações conscienciais.
Teoriologia: a teoria da transmigração interplanetária fundamental ao contexto da reurbanização extrafísica.
Tecnologia: a técnica de encapsulamento energético.
Voluntariologia: a opção terapêutica do trabalho voluntário no desenvolvimento da
maturidade interconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da projeção lúcida; a assistência na Baratrosfera enquanto laboratório de desenvolvimento da megafraternidade; o labcon
do convívio social, importante à casuística do conscienciólogo, no estudo e indicação do exílio
terapêutico.
Colegiologia: o Colégio Invísivel da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia;
o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos terapêuticos multidimensionais dos exílios conscienciais grupais.
Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio assistente-assistido; o binômio desejo
pessoal–homeostase grupal; o binômio anacronismo consciencial–inadaptabilidade social; o binômio algoz-vítima; o binômio ficha criminal–ficha evolutiva; o binômio tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio ignorância evolutiva–valores egocêntricos–marginália.
Polinomiologia: o polinômio convivial egocarma-duplocarma-grupocarma-policarma.
Antagonismologia: o antagonismo autocracismo / grupalidade; o antagonismo amoralidade / melex; o antagonismo autismo / interação; o antagonismo extremismo / autodiscernimento; o antagonismo oportunismo / equanimidade interconsciencial; o antagonismo consciencialidade / belicismo; o antagonismo egocentrismo / autonomia consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de o isolamento assistencial do tenepessista promover
a aglomeração interassistencial extrafísica; o paradoxo da evolução grupal compulsória perante
a relevância terapêutica do exilamento consciencial.
Politicologia: a autocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a democracia
pura; a parapercepciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
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Legislogia: as leis evolutivas das interprisões grupocármicas; a lei da autorresponsabilidade evolutiva perante os atos pessoais; as leis protetivas de custódia isolando a criança dos
maus tratos familiares.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a multiculturofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a discernimentofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a agorafobia; a antropofobia; a heresifobia; a neofobia; a nucleomitofobia;
a sociofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome do pânico; a síndrome autista.
Maniologia: a toxicomania; a megalomania; a nosomania; a hoplomania; a tiranomania;
a sadomania; a agromania.
Mitologia: o mito da compensação do crime; o mito da impunidade perante os desvarios conscienciais; o mito de o simples arrependimento ser suficiente para reparar danos causados
a outrem; o mito da etiologia genética da criminogênese; o mito da anistia consciencial ampla
e irrestrita; o mito da recompensa celestial aos teoterroristas; o mito jurídico anticosmoético do
talionato.
Holotecologia: a assistencioteca; a belicosoteca; a cosmoeticoteca; a egoteca; a evolucioteca; a patopensenoteca; a politicoteca; a toxicoteca; a socioteca; a criminoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Sociologia; a Interprisiologia; a Autodiscernimentologia; a Parageneticologia; a Interassistenciologia; a Ofiexologia; a Paradireitologia; a Transmigraciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-bolha; a consciência reclusa incomunicável; a consréu transmigrada.
Masculinologia: o psicopata; o torturador; o genocida; o delinquente; o interassistenciologista; o proexista; o proexólogo; o conviviologista; o conviviólogo; o tenepessista; o tenepessólogo; o ofiexista; o ofiexólogo.
Femininologia: a psicopata; a torturadora; a genocida; a delinquente; a interassistenciologista; a proexista; a proexóloga; a conviviologista; a convivióloga; a tenepessista; a tenepessóloga; a ofiexista; a ofiexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens transmigratus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: exílio terapêutico temporário = o isolamento consciencial transitório até
a remissão do risco; exílio terapêutico definitivo = a transmigração interplanetária vitalícia.
Culturologia: a minicultura narcisista; a retrocultura fossilizante; o narcoculturalismo
degradante; o contraculturalismo radical; a cultura do convívio familiar; o transculturalismo social harmônico; a holocultura multidimensional do maxifraternismo.
Procedimentos. Na âmbito da Criminologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética
3 procedimetos técnicos de exílio terapêutico:
1. Fortificação. Construção de bunker para prevenção de invasões.
2. Retenção. Reclusão penitenciária isolando conscins sociopatas.
3. Transferência. Mudança de domicílio visando a proteção do delator.
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Medicina. Sob o viés da saúde física, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 modalidades de exílio terapêutico:
1. Bolha. Globo plástico protetor para imunodeficientes graves.
2. Isolamento séptico. Leito solitário da UTI para doentes com septicemia.
3. Isolete. Incubadora destinada a neonatos sob risco iminente de dessoma.
4. Manicômio. Segregação de doentes mentais em nosocômio especializado.
5. Residência. Reclusão domiciliar em caos de epidemias.
6. Sanatório. Instituição de saúde reservada para portadores de doenças contagiosas.
Extrafisicologia. Sob o prisma da interassistencialidade multidimensional, eis, por
exemplo, em ordem alfabética, 4 modalidades de exílio terapêutico:
1. Bolsões assistenciais. Insulamento terapêutico de consciexes com patologias afins.
2. Encapsulamento. Isolamento energético, temporário, promovido pela conscin lúcida,
em si ou na psicosfera do assistido, visando neutralizar as interferências externas.
3. Ofiex. Contenção temporária assistencial de consciexes enfermas.
4. Transmigração. Transferência planetária de consréus.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com o exílio terapêutico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
04. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
05. Exilado na própria pátria: Intrafisicologia; Neutro.
06. Fusão social: Conviviologia; Homeostático.
07. Ilegalidade segregada: Sociologia; Nosográfico.
08. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Isolamento dignificador: Autoparapercepciologia; Homeostático.
10. Megachoque consciencial regressivo: Autosseriexologia; Nosográfico.
11. Megapatologia Intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Nosopensene: Nosopensenologia; Nosográfico.
13. Reclusão voluntária: Conviviologia; Nosográfico.
14. Transmigraciologia Extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
15. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

O ENCAMINHAMENTO CONSCIENCIAL AO EXÍLIO TERAPÊUTICO É RECURSO INTERASSISTENCIAL AVANÇADO,
PROMOVIDO PARA ASSEGURAR A HOMEOSTASE CONVIVIAL, EVITANDO AÇÕES NOCIVAS AO PRÓPRIO EXILADO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, com toda racionalidade e abnegação cosmoética
interassistencial, já refletiu sobre o exílio terapêutico? Admite ser atitude compulsória reeducativa?
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ÊXITO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O êxito é o resultado final, consequência, efeito, sucesso, ocorrência ou
ação feliz, capaz de enriquecer a vida evolutiva da conscin lúcida, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo êxito vem do idioma Latim, exitus, “ação de sair; sa da; morte; falecimento; resultado; sucesso; acontecimento; conclusão; termo; fim”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Bom êxito. 02. Bom sucesso. 03. Vitória. 04. Resultado satisfatório. 05. Conquista. 06. Acontecimento; triunfo. 07. Antecéu. 08. Compléxis. 09. Felicidade;
ventura. 10. Bambúrrio; Bamburriologia; Exitologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo êxito: exitar;
Exitologia; exitosa; exitoso.
Neologia. As duas expressões compostas êxito parcial e êxito integral são neologismos
técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Fracasso. 02. Insucesso; mau sucesso. 03. Bancarrota; derrocada;
derrota. 04. Desdita. 05. Malogro. 06. Revés. 07. Incompléxis; sucumbência. 08. Antibambúrrio; infelicidade. 09. Perda; Perdologia. 10. Desfortúnio; infortúnio; Infortunística.
Estrangeirismologia: o strong profile pessoal; o Traforium; o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da Autodiscernimentologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Êxitos exigem autoperseverança.
Citaciologia. “A persist ncia é o caminho do xito” (Charles Spencer Chaplin, 889–
–1977).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os ortopensenes;
a ortopensenidade.
Fatologia: o êxito; o megatrafor como pilar do êxito evolutivo; o fato de toda conscin
estar destinada ao êxito evolutivo; a Higiene Consciencial Autocrítica; a inteligência evolutiva
(IE); o combate à tríade da erronia; o teste do Curso Formação de Autores; a catálise do prioritário; a perseverança racionalizada; a autocoerência cosmoética; o vetor do autodiscernimento;
o mérito do êxito real prioritário; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a euforin; a primener; o cipriene; o extrapolacionismo parapsíquico; o vintênio da tenepes; a instalação da ofiex
pessoal; o jubileu evolutivo.
III. Detalhismo
Teoriologia: a teoria da homopensenidade predeterminada a 2 da dupla evolutiva.
Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Binomiologia: o binômio autolucidez-autocriatividade.
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Interaciologia: a interação criatividade-produtividade; a interação autossuficiência
evolutiva–harmonização cósmica.
Trinomiologia: o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Antagonismologia: o antagonismo persistência / dispersividade; o antagonismo compléxis / incompléxis; o antagonismo buscador da evolução / acomodado à ignorância; o antagonismo essencial / acessório; o antagonismo bom êxito / mau êxito.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia.
Mitologia: a Antimitologia do princípio da descrença.
Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a heuristicoteca; a tecnoteca; a metodoteca;
a prioroteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia;
a Autolucidologia; a Homeostaticologia; a Traforologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia;
a Despertologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens semiconsciex; o Homo sapiens
teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: êxito parcial = a prática interassistencial, diária, da tenepes durante
1 vintênio; êxito integral = a manutenção interassistencial, diária, da ofiex pessoal em ação.
Exitologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, na ordem lógica, 7 categorias de êxitos
básicos:
1. Êxito grupocármico: a harmonia com as famílias pessoais.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Êxito
Êxito
Êxito
Êxito
Êxito
Êxito

editorial: a criação e a produção do best-seller de esclarecimento.
dirigido: a obra interassistencial (megagescon) em desenvolvimento.
extrafísico: a oficina extrafísica (ofiex) pessoal.
proexológico: a programação existencial em grupo (maxiproéxis).
ressomático: o completismo existencial (compléxis).
evolutivo: o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o êxito, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
02. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
03. Cipriene: Energossomatologia; Homeostático.
04. Colheita intrafísica: Evoluciologia; Homeostático.
05. Euforin: Psicossomatologia; Neutro.
06. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
10. Primener: Energossomatologia; Homeostático.

A CONSCIN, QUANDO MINIPEÇA INTERASSISTENCIAL,
ALÉM DO ÊXITO DO COMPLÉXIS DA PROÉXIS DESTA
VIDA INTRAFÍSICA, BUSCA O ÊXITO DO AUTORREVEZAMENTO MULTIEXISTENCIAL DO MULTICOMPLÉXIS.
Questionologia. Qual o maior êxito evolutivo alcançado por você, leitor ou leitora? Em
qual área de manifestação consciencial?
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EXOPROJEÇÃO
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A exoprojeção é a experiência fora do corpo humano, com lucidez, na qual
o(a) projetor(a) extrapola os limites do planeta de origem alcançando outras dimensões extrafísicas do Universo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo exo vem do idioma Grego, éksó, “fora, de fora, por fora, afora”.
A palavra projeção vem do idioma Latim, projectio, "jato para diante; lanço; esguicho de água;
ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em projetura", de projicere, "lançar para diante". Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Projeção cósmica. 2. Projeção fora do planeta de origem. 3. Projeção extraterrestre. 4. Projeção interplanetária.
Neologia. O vocábulo exoprojeção e as duas expressões compostas exoprojeção básica
e exoprojeção avançada são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Projeção terrestre. 2. Projeção no planeta de origem. 3. Projeção na
estratosfera. 4. Semiprojeção. 5. Projeção circunscrita. 6. Projeção intraplanetária. 7. Abdução
extrafísica.
Estrangeirismologia: o Projetarium; a Terra vista como pale blue dot.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL) interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção lúcida; o holopensene da exoprojetabilidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da convivência sadia interplanetária; os ortopensenes voltados à projeção interassistencial; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os pensenes cosmoéticos; o holopensene da Extraterrestriologia Interassistencial.
Fatologia: a base intrafísica otimizada para a exoprojeção; o estudo das fases da projeção consciente; os estudos da Astronomia; a visita técnica ao planetário; a Ufologia e a Extraterrestriologia; os cursos Imersão no Cosmos e Natureza do Cosmos; as autopesquisas projetivas; os
objetos indutores a outros universos levando a projeção para fora do planeta de origem; os alvos
mentais projetivos; a agenda intrafísica organizada; a saturação mental a partir de temas ligados
à exoprojeção; o diário projetivo com os registros de rememorações das exoprojeções; as análises
críticas quanto às vivências no extrafísico; as trocas de experiências entre projetores; o fato de
“estar acordado” para a realidade interplanet ria; as reflexões geradas a partir da experi ncia de
projeção em locais fora da Terra; as reflexões sobre o papel pessoal no Cosmos; a queda das
fronteiras; a reflexão diária sobre o Universalismo.
Parafatologia: a exoprojeção; os ataques extrafísicos desencadeando a saída do corpo
para fora do planeta; a experiência de quase morte (EQM) levando à exoprojeção; as abduções
extrafísicas; a projeção consciente com extraterrestres; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático facilitando a exoprojeção; a lucidez no extrafísico; a decisão de se projetar no universo; a utilização da agenda extrafísica; a exoprojeção acompanhada de amparador extrafísico; as
parexcursões interplanetárias durante o Curso Intermissivo (CI); a vislumbração do planeta Terra
vista do espaço; a exoprojeção em outros planetas do sistema solar; a exoprojeção na Via Láctea;
a observação da biodiversidade de outros planetas; a paravisualização de somas diferentes; a clarividência de aparelhos de alta tecnologia; a interassistencialidade com extraterrestres; os aprendi-
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zados multidimensionais gerados a partir da exoprojeção; a retrocognição desencadeada pela projeção cósmica; a projeção cósmica indo além dos limites da Astronomia; a desdramatização da
existência de outras consciências fora do planeta de origem; a visita ao planeta de conscin extraterrestre para conversação sobre pré-mãe; o conscienciês auxiliando na comunição com as consciexes extraterrestres; o desenvolvimento da fraternidade universal evolutiva; o desenvolvimento da
sinalética energética e parapsíquica pessoal para identificação de extraterrestres; a projeciometria
sendo ferramenta de pesquisa e aprimoramento da exoprojeção; a Astronomia projetiva ou a Parapsiconáutica; a confirmação de novos astros através da exoprojeção; a ominiconvivialidade em
outro nível, abarcando os extraterrestes; a maxifraternidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo exoprojetor-amparador; o sinergismo interassistencial
conscin humana–consciência extraterrestre; o sinergismo energia terrestre–energia cósmica;
o sinergismo exoprojeção-retrocognição.
Principiologia: o princípio do universalismo cosmoético; o principio de ter os pés no
chão e o mentalsoma no Cosmos; o princípio de pensar grande; a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio da autopesquisa; o princípio de exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de desejar o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de conduta extrafísica; o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) entre as consciências de diferentes planetas; o código da megafraternidade; o código de conduta da conscin projetora lúcida.
Teoriologia: a teoria da vida inteligente fora do planeta Terra; a teoria da projetabilidade lúcida (PL); a teoria do corpo objetivo; a teoria do paradigma consciencial; a teoria da comunicação interdimensional.
Tecnologia: as técninas projetivas; a técnica da aquisição do senso universalista; a técnica do estado vibracional; a técnica da saturação mental; a técnica da autorreflexão; as técnicas de rememoração projetiva; as técnicas dos alvos mentais; a técnica da agenda extrafísica.
Voluntariologia: o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consciencilógico da Autevoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética.
Efeitologia: o efeito da exoprojeção nas ações diárias; os efeitos transformadores das
viagens espaciais; o efeito da exoprojeção na rememoração seriexológica; o efeito de expansão
mentalsomática através da exoprojeção; os efeitos recicladores da vivência exoprojetiva.
Neossinapsologia: as paraneossinapses geradas pelo parapsiquismo; as neossinapses
e paraneossinapses construídas interativamente; as parassinapses geradas pela cosmopensenização; as neossinapses advindas das neoverpons; as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo científico construção-validação-refutação auxiliando na veracidade
da exoprojeção; o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia antes, durante e depois da exoprojeção.
Enumerologia: a vontade na exoprojeção; a lucidez na exoprojeção; o abertismo consciencial na exoprojeção; a cosmovisão na exoprojeção; a cosmoética na exoprojeção; a intencionalidade na exoprojeção; a interassistencialidade na exoprojeção.
Binomiologia: o binômio terrestre-extraterrestre; o binômio projetor-exoprojetor; o binômio ideia inata–paraprocedência extraterrestre; o binômio tempo-espaço; o binômio teoria-prática; o binômio vida intrafísica–vda extrafísica.
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Interaciologia: a interação com consciexes de outros planetas; a interação conscins-consciexes.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo amoralidade–Ética Humana–Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio Cosmos-consciência-energia.
Polinomiologia: o polinômio volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio monovisão-cosmovisão-exoprojeção-interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo intrafísco / extrafísico; o antagonismo monovisão
/ cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo monovisão / exoprojeção.
Politicologia: a projeciocracia; a parapsicocracia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Projeciologia; as leis da parapercepção; a lei da empatia; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a projeciofilia; a energofilia; a cosmoeticofilia; a parafenomenofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a extrafisicofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da abdução.
Maniologia: o fim da egomania através da exoprojeção.
Mitologia: a mito da exoprojetabilidade ser fenômeno inalcançável; o mito da convivência patológica com consciências extraterrestres.
Holotecologia: a projecioteca; a experimentoteca; a tecnoteca; a extrafisicoteca; a convivioteca; a fenomenoteca; a cosmoteca; a astronauticoteca; a astronomoteca; a astrobioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Extraterrestriologia; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia; a Autolucidologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia;
a Universalismologia; a Parageopoliticologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin universalista; a conscin projetora; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial.
Masculinologia: os amigos extraterrestres; o amparador extrafísico; o exoprojetor; o ectoplasta; o pesquisador; o inversor existencial; o reciclante existencial; o professor de Conscienciologia; o tenepessista; o Serenão.
Femininologia: as amigas extraterrestres; a amparadora extrafísica; a exoprojetora; a ectoplasta; a pesquisadora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a professora de Conscienciologia; a tenepessista; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens multidimensionalis;
o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: exoprojeção básica = a experiência extracorpórea promovida pelo amparador da conscin semiconsciente, para fora do planeta de origem; exoprojeção avançada = a interassistencialidade, promovida pela atuação da vontade da conscin lúcida, por meio da experiência fora do corpo, em outros planetas.
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Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura parapsíquica; a cultura da
Interassistenciologia; a cultura multidimensional; a cultura da Paradireitologia; a cultura do
intercâmbio de conhecimento; a cultura do universalismo multidimensional.
Interassistencialidade. A vivência da exoprojeção pode levar a consciência a sair da
monovisão, passando à cosmovisão durante o dia a dia. Desta maneira qualifica a interassistência,
saindo do bairrismo e vivenciando o Universalismo.
Atitudes. Pela Projeciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 fatores, situações
e / ou circunstâncias, em hipótese, capazes de predispor a conscin a vivenciar a exoprojeção lúcida:
01. Abertismo consciencial.
02. Cosmoeticidade.
03. Cosmopensenidade.
04. Cosmovisão.
05. Docência itinerante.
06. Domínio energético.
07. Megafraternismo.
08. Omniempatia.
09. Poliglotismo.
10. Projetabilidade lúcida.
11. Reciclagem do egão.
12. Reflexão crítica.
13. Senso de universalismo.
14. Visão da cosmocracia.
15. Vivência da multidimensionalidade.
16. Vontade férrea.
Vivências. Na projeção fora do planeta, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 condições passíveis de serem vivenciadas pela conscin exoprojetora:
01. Constatação de culturas diferentes.
02. Contato com amparadores de outro planeta.
03. Contato com extraterrestres.
04. Experimentos laboratoriais.
05. Identificação de biodiversidade interplanetária.
06. Identificação de tecnologias avançadas.
07. Visualização de veículos voadores, a exemplo de naves espaciais.
08. Visita a outros planetas.
09. Visita ao planeta de origem.
10. Vislumbre do planeta de origem.
11. Visualização de estrelas e asteroides.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a exoprojeção, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Autoconscientização cosmológica: Cosmovisiologia; Neutro.
03. Conceito cósmico: Paracosmovisiologia; Homeostático.
04. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
05. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
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Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Gravitação universal: Cosmologia; Neutro.
Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
Parexcursão interplanetária: Intermissiologia; Homeostático.
Pré-Mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
Projeciometria: Projeciologia; Neutro.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA DA EXOPROJEÇÃO VOLTADA PARA A INTERASSISTENCIALIDADE É EXPERIÊNCIA ENRIQUECEDORA
PARA O PROJETOR LÚCIDO E COSMOÉTICO, NA BUSCA
DO UNIVERSALISMO MULTIDIMENSIONAL MAXIFRATERNO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou exoprojeção? Quais técnicas utiliza
para vivenciá-la? Qual a intenção pessoal para realizar a projeção extraterrestre?
Bibliografia Específica:
1. Correia, Wellington; Existe Vida Extraterrestre Inteligente?; Entrevista: Filipe Picolo; Vida de Estudante;
Revista; Trimestral; Ed. 2; Ano 1; 1 E-mail; 1 facebook; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; Foz do Iguaçu, PR; JunhoAgosto, 2015; páginas 6 a 9.
2. Picolo, Filipe; Extraterrestriologia e Interassistenciologia Cósmica: Uma Abordagem Exploratória;
Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Comemorativa; Vol. 15; N. 4; 1 E-mail; 31 enus.; 1 microbiografia; 25
refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; OutubroDezembro, 2011; páginas 546 a 566.
3. Resende, M.; Evolução da Consciência e Transmigração; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
3; N. 1; 1 E-mail; 1 enu.; 1 microbiografia; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 1999; páginas 48 e 49.
4. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisoras Erotides Louly; Helena Araújo;
& Julieta Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 17 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 16 websites; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
página 9.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 99, 100, 405, 687, 808,
910 e 930.
6. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander
Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 29, 132
e 206.
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EXOPROJETOR
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exoprojetor é a conscin, homem ou mulher, com a vivência da experiência fora do corpo, extrapolando os limites do planeta de origem e alcançando outras dimensões
extrafísicas do Universo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo exo vem do idioma Grego, éksó, “fora; de fora; por fora; afora”.
A palavra projeção vem do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de gua;
ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Projetor afora do planeta de origem. 2. Projetor cósmico. 3. Projetor
interplanetário. 4. Astronauta projetivo.
Neologia. O vocábulo exoprojetor e as duas expressões compostas exoprojetor iniciante
e exoprojetor experiente são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Projetor terrestre. 2. Projetor intraplanetário. 3. Projetor da extratosfera.
Estrangeirismologia: a open mind do exoprojetor.
Atributologia: o predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL) interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção lúcida; o holopensene da exoprojetabilidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da convivência sadia interplanetária; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes cosmoéticos; o holopensene da Extraterrestriologia Interassistencial.
Fatologia: a reflexão antes, durante e depois da exoprojeção; o caderno projetivo; as
anotações das experiências; os relatos exoprojetivos; os debates sobre as experiências; as ideias
e as invenções obtidas a partir das experiências exoprojetivas; o abertismo consciencial; a lucidez
desenvolvida no dia a dia; o universalismo desenvolvido através das vivências fora do planeta
Terra; o senso de fraternidade do exoprojetor; as gescons desmistificando o exoprojetor; a interassistencialidade promovida através das experiências; as reciclagens intraconscienciais; a habilidade
em realizar exoprojeção; a afinidade com outros exoprojetores; o ato de tentar imaginar a grandeza do Cosmos; a visão universalista; as autorreflexões sobre o papel pessoal no Cosmos; a pesquisa sobre o Cosmos; a pesquisa sobre o Universo; a biblioteca pessoal; a agenda extrafísica; o estudo sobre os outros planetas; a base física otimizada do exoprojetor; a autoconscientização cosmológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desencadeando
a exoprojeção; a saída fora do corpo; a decolagem até a saída do planeta de origem; a contemplação de todo o Universo; o papel multidimensional do exoprojetor; a leveza durante a exoprojeção;
os astros passando na velocidade da luz; a conversa através do pensamento no extrafísico; a visita
ao planeta de origem por meio da exoprojeção; o rastro energético no Universo; as amizades extrafísicas de outros planetas; o paracontato com extraterrestres; a parapsicosfera de consciências
diferentes; as experi ncias projetivas em outros planetas; as exovid ncias; a expansão da consciência; a abdução projetiva; as projeções assediadoras sendo confundidas com abduções ufológicas; as parexcursões no Universo; a visualização de objetos não identificados (OVNI) durante
a exoprojeção; o parafenômeno da cosmoconsciência; o encontro extrafísico com outros exopro-
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jetores; os ataques extrafísicos levando à exoprojeção; os sonhos lúcidos virando exoprojeção;
a visita programada em outros planetas; a Astronomia Projetiva ou a Parapsicon utica; a soltura
mentalsomática antes, durante e depois da exoprojeção.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo exoprojetor-amparador; o sinergismo exoprojeção-retrocognição.
Principiologia: o princípio de ter os pés no chão e o mentalsoma no Cosmos; a vivência
do princípio da descrença (PD); o princípio da autopesquisa; o princípio de exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de conduta extrafísica; o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) entre as consciências de diferentes planetas; o código de conduta da conscin projetora lúcida.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida (PL); a teoria do paradigma consciencial desmistificando a exoprojeção.
Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica da agenda extrafísica; a técnica da aquisição do senso universalista; a técnica da saturação mental; as técnicas de rememoração projetiva; as técnicas dos alvos mentais.
Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da exoprojeção nas ações diárias; os efeitos recicladores da vivência exoprojetiva.
Neossinapsologia: as parassinapses geradas pela cosmopensenização; as neossinapses
advindas das neoverpons; as paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo neoideia-autorreflexão-neoideia antes, durante
e depois da exoprojeção; o ciclo científico construção-validação-refutação auxiliando o exoprojetor na veracidade do experimento.
Binomiologia: o binômio projetor-exoprojetor; o binômio teoria-prática.
Interaciologia: a interação do exoprojetor com consciexes de outros planetas; a interação conscins-consciexes; a interação terrestrialidade-extraterrestrialidade.
Crescendologia: o crescendo casa–bairro–cidade–país–continente–planeta–sistema estelar–galáxia; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo seriexológico astronauta-exoprojetor.
Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-decisão.
Polinomiologia: o polinômio monovisão-cosmovisão-exoprojetor-interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo projetor / exoprojetor.
Paradoxologia: o paradoxo monovisão–exoprojeção lúcida.
Politicologia: a projeciocracia; a parapolítica; a Paradiplomacia; a autodiscernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo para vivenciar exoprojeção; as leis da Projeciologia; as paraleis.
Filiologia: a neofilia; a energofilia; a cosmoeticofilia; a parafenomenofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a extraterrestriofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST).
Holotecologia: a projecioteca; a experimentoteca; a tecnoteca; a extrafisicoteca; a extraterrestrioteca; a convivioteca; a fenomenoteca; a astronauticoteca; a ufoteca; a astronomoteca;
a astrobioteca; a cosmoteca.
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Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Extraterrestriologia; a Extrafisicologia; a Exoplanetologia; a Ufologia; a Multidimensiologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia; a Universalismologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin universalista; a conscin exoprojetora; a conscin
exoprojetada; o ser desperto; a conscin enciclopedista; o ser extraterrestre; o ser interassistencial.
Masculinologia: o exoprojetor; o projetor lúcido; os amigos extraterrestres; o amparador
extrafísico; o amparador extraterrestre; o ectoplasta; o pesquisador; o inversor existencial; o reciclante existencial; o docente de Conscienciologia; o tenepessista; o Serenão.
Femininologia: a exoprojetora; a projetora lúcida; as amigas extraterrestres; a amparadora extrafísica; a amparadora extraterrestre; a ectoplasta; a pesquisadora; a inversora existencial;
a reciclante existencial; a docente de Conscienciologia; a tenepessista; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens intermissivista; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens extraphysicus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: exoprojetor iniciante = a conscin projetora com baixo nível de lucidez
extrafísica e conduzida pela consciex amparadora para fora do planeta Terra; exoprojetor experiente = a consciex projetora com lucidez extrafísica e autoconduzida para fora do planeta Terra.
Culturologia: a cultura da exoprojetabilidade lúcida; a cultura parapsíquica.
Tipologia. Sob a ótica da Projeciologia, eis, por exemplo na ordem alfabética, 8 tipos de
exoprojetores:
1. Cientista. Exoprojetor buscador de informações para descobrimentos científicos em
prol da humanidade.
2. Egoico. Exoprojetor buscador de benefícios próprios através da experiência.
3. Eletronótico. Exoprojetor vivenciador das experiências, porém ignorante da realidade multidimensional no dia a dia.
4. Guiado. Exoprojetor acompanhado pelo amparador extrafísico.
5. Interassistencial. Exoprojetor realizador de interassistência durante as experiências.
6. Místico. Exoprojetor imaturo praticante de simpatias e rituais para realizar a experiência exoprojetiva.
7. Retrocognitivo. Exoprojetor vivenciador de experiências retrocognitivas em outro
planeta.
8. Saudoso. Exoprojetor utilizador da experiência exoprojetiva para visitar o planeta anterior à ressoma atual.
História. Sob a ótica da Historiografia, eis, na ordem alfabética, 5 consciências vivenciadoras de exoprojeção:
1. Carl Gustav Jung (Suíça, 1875–1961): vitimado por enfarte, passa pela experiência
de quase morte (EQM) em 1944, durante a qual, descreve, observou o Planeta Terra de longe.
2. Giordano Bruno (Itália, 1548–1600): vivencia projeção onde vê os astros passando
por ele no Universo, dando-lhe a impressão de infinitude. A partir daí teve várias ideias e escreveu livros, dentre eles, Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos.

Enciclopédia da Conscienciologia

10617

3. Johannes Kepler (Alemanha, 1571–1630): ao tentar decifrar o Universo, sonha e vai
para fora do sistema solar, experiência narrada no livro Somniun.
4. Jayme Pereira (Brasil, 1930–): relata a experiência de exoprojeção em conjunto com
a neta, de apenas 2 anos, no livro Bárbarah vai à Estrela.
5. Waldo Vieira (Brasil, 1932–2015): registra experiência exoprojetiva no livro Projeções da Consciência, na qual vislumbra a Lua e o Universo, em 14 de dezembro de 1979.
Veículo. O exoprojetor realiza a exoprojeção através dos veículos de manifestação, podendo ser por intermédio do psicossoma, mentalsoma ou, simultaneamente, psicossoma e mentalsoma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exoprojetor, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Autoconscientização cosmológica: Cosmovisiologia; Neutro.
03. Conceito cósmico: Paracosmovisiologia; Homeostático.
04. Cosmonauta: Intrafisicologia; Neutro.
05. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Exoprojeção: Projeciologia; Neutro.
07. Extraterrestriofobia: Extraterrestriologia; Nosográfico.
08. Gravitação universal: Cosmologia; Neutro.
09. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
10. Parabdução: Extraterrestriologia; Neutro.
11. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
12. Parexcursão interplanetária: Intermissiologia; Homeostático.
13. Pré-Mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

O EXOPROJETOR, POR MEIO DAS EXPERIÊNCIAS PROJETIVAS LÚCIDAS, É MINIPEÇA ÚTIL DO MAXIMECANISMO
CÓSMICO, FAVORECIDO POR INÚMERAS OPORTUNIDADES NA PRÁTICA INTERASSISTENCIAL UNIVERSALISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante a interassistência realizada
em outros planetas? Quais técnicas vem empregando para se tornar exoprojetor lúcido?
Filmografia Específica:
1. Cosmos: Uma Odisséia no Espaço-Tempo. Título Original: Cosmos: A Spacetime Odyssey. País: E.U.A.
Data: 2014. Formato: Série. Gênero: documentário científico. Episódio: primeiro. Duração: 43:34 min. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Criadores: Ann Druyan; & Steven Soter. Direção: Brannon Braga; & Bill
Pope; Ann Druyan. Produtores: Livia Hanich; & Steven Holtzman. Produtores Executivos: Seth MacFarlane; Ann Druyan; Brannon Braga; & Mitchell Cannold. Editores: Jonh Duffy; Eric Lea; & Michael O’Halloran. Cinematografia: Bill
Pope. Apresentador: Neil deGrasse Tyson. Tema de Abertura: Instrumental. Compositor da Música Tema: Alan Silvestri. Companhia: Cosmos Studios e Fuzzy Door Productions. Sinopse: Cosmos: A Spacetime Odyssey, a nova versão
do programa homônimo de 1980 apresentado por Carl Sagan, produzida pela Fox em parceria com o National Geographic
Channel, é apresentada pelo astrofísico Neil de Grasse Tyson, diretor do planetário Hayden no Museu Americano de História Natural e adora o estudo de teorias espaciais e exploração científica, na linha do programa original.
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EXOTISMO CONSCIENCIOLÓGICO
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O exotismo conscienciológico é a qualidade exótica, extravagante, excêntrica, estranha, original, provocante e desafiadora de determinadas condições ou parafenômenos
da consciência lúcida, pertencentes ao corpus ideológico da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo exotismo deriva do idioma Francês, exotisme, “caracter stica do
que evoca os costumes, os habitantes e as paisagens de algum país estrangeiro; gosto pelas coisas
exóticas”. Surgiu em 9 3. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consci ncia; senso ntimo”,
e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”.
Sinonimologia: 1. Exotismo paracientífico. 2. Exoticidade parapsíquica. 3. Extravagância conscienciológica. 4. Excentricidade paracientífica. 5. Originalidade conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo exotismo:
exótica; exoticidade; exoticismo; exótico.
Neologia. As 4 expressões compostas exotismo conscienciológico, exotismo conscienciológico pessoal, exotismo conscienciológico alheio e exotismo conscienciológico conjugado são
neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Normalidade conscienciológica. 2. Trivialidade conscienciológica.
Estrangeirismologia: as selfperformances evolutivas; o upgrade das autocomprovações;
o check-list conscienciológico; o selfscrutiny; as linkagens técnicas; o double check; a semperaprendência da scholarship conscienciológica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autopercuciência parapsíquica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os interpensenes; a interpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os paratecnopensenes;
a paratecnopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os paraneopensenes; a paraneopensenidade; a pensenosfera pessoal; a exoticidade da autopensenização pautada na cosmovisão multidimensional seriexológica no atual momento planetário (Ano-base: 2011).
Fatologia: o exotismo conscienciológico; a influência e interações entre as dimensões
conscienciais; a holossomaticidade das consciências e a Autosseriexologia; o exotismo ideológico
da Conscienciologia; a surpreendência no contato inicial com o vocabulário conscienciológico
neologístico; a neomundividência inusitada para os padrões sociais vigentes; a opção pela impopular mas efetiva atuação assistencial tarística; a inclusão científica do pesquisador na própria
pesquisa (investigação participativa); a reflexão sobre a Cosmoética capaz de transcender e até
contrapor-se à Ética meramente Humana; a revolução social, pacífica e paulatina exemplificada
pelos intermissivistas, homens e mulheres.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as ocorrências, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos inéditos e inauditos da Conscienciologia; as neoverpons fenomenológicas; a pesquisa destemida, desdramatizada e assistencial da interassistencialidade.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo perceptibilidade-paraperceptibilidade.
Principiologia: o princípio da reverificação pesquisística; a invulgar criticidade instigada pelo princípio da descrença; o princípio da relatividade das autoconstatações exigindo as reverificações; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado propiciando a autoconstatação realística do nível evolutivo pessoal do pesquisador ou pesquisadora.
Teoriologia: as teorias da Metodologia Científica; a neovisão política proposta pela teoria do Estado Mundial.
Tecnologia: a técnica do megarreverificacionismo; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa
e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas cosmovisiológicas; as técnicas da abordagem inicial; a inabitual antecipação da maturidade proposta na
técnica da invéxis; a inusual priorização policármica proposta na técnica da antimaternidade cosmoética.
Voluntariologia: a dedicação e lealdade incomuns ao vínculo consciencial do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: os eficientes laboratórios conscienciológicos sem parafernálias eletronóticas; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Parapedagogiologia.
Efeitologia: o efeito halo das pesquisas continuadas; o efeito da série contínua de autoconstatações para a autoconscientização quanto às diversas realidades conscienciais; o efeito
desconstrutor das autoconstatações monodimensionais da autoconscientização multidimensional
(AM).
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas à teática de valores evolutivos.
Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo autoconstatação-heterorrefutação.
Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade.
Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos; a interação
dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho
proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação
causa-efeito.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformática-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o trinômio ideia original–argumentação–síntese.
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Polinomiologia: o polinômio constatação do fato–investigação do parafato associado–
–hipótese interpretativa–atestação elucidativa; o polinômio exotismo-autenticidade-originalidade-pioneirismo.
Antagonismologia: o antagonismo suposição / constatação; o antagonismo deixar passar / dar-se conta; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo ação / inação; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo direção certa / contramão; o antagonismo teática exótica pararracional / teoria exótica delirante; o antagonismo mundividência avançada / mundividência mirabolante; o antagonismo neoverpon / ideia esdrúxula.
Paradoxologia: o paradoxo da difícil autoconstatação do óbvio; o modelo evolutivo no
paradoxo do anonimato célebre do Serenão.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia. O apartidarismo politicamente engajado.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a autovigilância quanto aos excessos da
lei da generalização da experiência.
Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;
a priorofilia; a pesquisofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Autoparapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Descrenciologia Prática.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens syntheticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens
definologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens parapsychicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: exotismo conscienciológico pessoal = a dragona parapsíquica; exotismo
conscienciológico alheio = o macrossoma idiota do Serenão Reurbanizador; exotismo conscienciológico conjugado = a Pré-Maternologia.
Culturologia: a implantação da cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético;
o choque cultural espontâneo promovido pelo modus vivendi no contrafluxo da Socin Patológica;
a Multiculturologia da Parapercepciologia.
Originalidades. Ninguém pode reclamar quanto às originalidades criativas da Ciência
das Ciências, a Conscienciologia. Há técnicas e paratécnicas produtivas com concepções, construções, criações, desenvolvimentos, elaborações, inovações e invenções, fundamentados nos fatos e parafatos, para todo tipo de perfil de pesquisador ou pesquisadora dedicar até a vida inteira,
por abarcar o Cosmos e todas as realidades existentes. A partir desses ângulos de abordagens, vamos entender melhor as exoticidades conscienciológicas.
Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 condições conscienciais exóticas demonstrando as conquistas evolutivas, cosmoéticas, parapsíquicas e paradoxais da Conscienciologia:
01. Agênere (agérato): a criação humanoide, temporária, vista diretamente.
02. Cosmoética Destrutiva: o princípio, a técnica e a vivência autotaquirrítmica.
03. Dragona parapsíquica: a marca de nascimento em bases paraperceptivas.
04. Feto ectoplásmico: a formação de algo aparentemente vivo entre as palmas da conscin ectoplasta; a Ectoplasmologia.
05. Identidade extra: a relevância da vida na Intermissiologia.
06. Macrossoma idiota: o soma do Serenão Reurbanizador.
07. Ofiex: a oficina extrafísica pessoal; a Interassistenciologia Avançada.
08. Paramicrochip: os dispositivos paratécnicos da Parabionicologia.
09. Pré-Maternologia: o tema conscienciológico adstrito à Extraterrestriologia.
10. Serenão: o Homo sapiens serenissimus; a Serenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o exotismo conscienciológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antinorma da Conscienciologia: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Coedes: Conviviologia; Neutro.
04. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
05. Cultura conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
06. Detalhe irretocável: Autodiscernimentologia; Neutro.
07. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
08. Frustração cosmoética: Psicossomatologia; Neutro.
09. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Marca de excelência: Evoluciologia; Neutro.
12. Neomundividência: Cosmocogniciologia; Homeostático.
13. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
14. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
15. Superexatidão: Holomaturologia; Homeostático.
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AO PESQUISADOR JEJUNO O IDEAL SERÁ CONSIDERAR
OS EXOTISMOS CONSCIENCIOLÓGICOS COMO SENDO
TÃO SÓ HIPÓTESES DE PESQUISAS A SEREM DESENVOLVIDAS, A PARTIR DO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a função evolutiva transcendente
das exoticidades conscienciológicas? Alguma dessas exoticidades afeta você evolutivamente?
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EXPANSÃO ETIOLÓGICA
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A expansão etiológica é o ciclo paracognitivo de reestruturação pensênica
no qual a conscin pesquisadora, diante de fenômenos e realidades autovivenciadas, passa a identificar, além das causas intrafísicas, possíveis variáveis extrafísicas incidentes, gerando a validação
de concausas e a consequente ampliação dos limites autocognitivos (Autocosmovisiologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo expansão vem do idioma Latim, expansio, “ação de se estender;
desdobrar; dilatação de um corpo ou um gás; manifestação franca de sentimentos, ideias, estados
de espírito; qualidade do que se alarga, amplia, abre, cresce; crescimento; difusão; propagação;
desabafo”. Surgiu em 783. O primeiro elemento de composição etio deriva do idioma Grego, aitía, “causa, motivo, acusação, reputação, origem”. O segundo elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ci ncia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistem tico de tema”. A palavra etiologia apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Expansão autocognitiva causal. 2. Consideração da paraetiologia fenomênica. 3. Expansão parepistêmica. 4. Reperspectivação causal cósmica.
Neologia. As 3 expressões compostas expansão etiológica, expansão etiológica mínima
e expansão etiológica máxima são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Manutenção da concepção fisicalista. 2. Estagnação da cognição
etiológica. 3. Conservação da etiologia material; certeza da biogênese consciencial. 4. Expansão
mística. 5. Estagnação autoparadigmática materiológica.
Estrangeirismologia: o start cosmovisiológico; o checkup dos autoconceitos quanto
à causalidade; a expansão do modus operandi mental.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às relações de causa e efeito no Cosmos.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Etiologia:
investigação causal. Inexiste fenômeno unifatorial. A experiência expande.
Coloquiologia: a alteração dos olhos de ver a realidade mundana.
Proverbiologia. Eis provérbio chinês relacionado ao tema: – Por causa do ferreiro, perdeu-se o prego; por causa do prego, perdeu-se a ferradura; por causa da ferradura, perdeu-se
o cavalo; por causa do cavalo, perdeu-se o mensageiro; por causa do mensageiro, perdeu-se
a carta; por causa da carta, perdeu-se a guerra.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autopensene. O autopensene é a causa de toda ação consciencial”.
2. “Causa. A sua existência é desorganizada com frouxidão e autocorrupção, ou disciplinada com segurança e autolucidez. Numa condição ou noutra, a causa primária particular, personalíssima, sua, é a própria vontade, e de ninguém mais”.
3. “Causas. Quem identifica as antigas causas pode prever os efeitos novos”.
Filosofia: a Holofilosofia enquanto investigação de todas as causas; o Consciencialismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da investigação causal; o holopensene pessoal holofilosófico; o holopensene pessoal autocientífico; o holopensene pessoal gerando ocorrências
e sincronicidades ao derredor; a influência dos bolsões holopensênicos; os nexopensenes; a nexopensenidade; o holopensene da pesquisa etiológica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; os neopensenes; a neo-
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pensenidade; os verponopensenes; a verponopensenidade; a hipótese do primopensene; o materpensene enquanto megacausação.
Fatologia: a expansão etiológica; a abertura pesquisística quanto à origem das coisas;
a reciclagem da etiologia eletronótica; a transição interparadigmática; o aumento gradual das possibilidades de causa de fenômeno ocorrido na dimensão intrafísica, constituindo neo-hipóteses de
trabalho; a ampliação do mundo pessoal; o hábito de perguntar o porquê; a lógica e a racionalidade aplicadas às variáveis multidimensionais dos fatos intrafísicos; a alteração do olhar perante fatos repetidos no tempo; as relações de causalidade evidenciadas pela recorrência de fatos e parafatos; as múltiplas correntes de causalidade; o fato de a correlação entre 2 ou mais fenômenos não
indicar em si a causalidade; os infinitos desdobramentos de único fato observado; as relações interveiculares; a qualidade de cada fator; a causa crítica; o peso emocional atribuído a cada variável identificada; o risco de se perder na análise; a necessidade de ponderação para elaborar sínteses; o fato de todo paradigma ser referencial causal; a compreensão dos esquemas causais do interlocutor favorecendo a interassistência e a paradiplomacia; a moral enquanto entendimento das
relações de causa e efeito sociais; as divergências políticas oriundas de perspectivas causais distintas sobre os problemas econômicos e sociais; os limites autocognitivos enquanto limites causais; o fato de a causa não necessariamente ter relação com o tempo passado; as soluções contraintuitivas; as causas profundas (intraconscienciais) das parapatologias; o fato de a tares focar no
mentalsoma, fonte determinante do autodesassédio; o autodiagnóstico conscienciométrico enquanto hipótese de identificação das raízes da manifestação consciencial; a investigação das causas das conquistas evolutivas pessoais, gerando autorreconhecimento e gratidão pelos aportes recebidos; a mentalidade aberta; a autodesrepressão intelectual; a neomundividência; a desalienação
dos vícios do conhecimento formal por meio do autoconhecimento; a recuperação de cons; a maximização do microuniverso consciencial; o novo “desencantamento do mundo” ao se verificar
causas naturais e parafisiológicas universais; a vida humana enquanto experimento de origem extrafísica; a ampliação do livre arbítrio pela taxonomia dos determinismos aliada à autocosmoética; o senso de autocausação; a revolução cognitiva do paradigma consciencial ao propor a consciência enquanto causa primária dos fenômenos e realidades; a parajurisprudência poliplanetária
compondo o acervo de experiências, precedentes, e conhecimentos acumulados quanto à evolução
consciencial no Cosmos.
Parafatologia: a vivência técnica do estado vibracional (EV) produzindo novas percepções; as concausas extrafísicas influindo nos fatos; a Para-Hermenêutica da fatuística cotidiana;
os bastidores extrafísicos; as funções da dimensão energética (dimener); a identificação das sinaléticas energéticas pessoais; a biparacerebralidade sadia das práticas assistenciais; a expansão paraneurolexical; a vontade e a intenção das consciexes; as correntes assediadoras; a pararrotina
útil; a crítica das próprias parapercepções; a autocientificidade parafenomênica; o desenvolvimento do parapsiquismo intelectual enquanto megaprioridade do intermissivista; o fato de as energias
conscienciais (ECs) comunicar as intenções da pessoa; o fato de a autoindução mobilizar energias
conscienciais; as interrelações parafenomênicas; a Parelencologia Interassistencial atuante na vida
cotidiana; os extrapolacionismos percebidos e despercebidos; o irrompimento do paracérebro;
a autexperiência parapsíquica fundamentando a compreensão da Evoluciologia; a parafisiologia
de todas as consciências intra e extrafísicas envolvidas em cada contexto; a Cosmoética enquanto
manifestação de consciências evoluídas no Cosmos; o orquestramento multidimensional dos fatos; a Multissincronologia evidenciando megassinergismos; a Paralógica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das diferentes pensenidades convergindo para a materialização de fato específico.
Principiologia: a autoconfiança na utilização do princípio da descrença (PD); o princípio de o pesquisador interferir na pesquisa; o princípio da interdependência evolutiva.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto ápice autocognitivo.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria do holossoma; a teoria da evolução consciencial; as teorias do conhecimento revisitadas e atualizadas.
Tecnologia: a técnica de pensenizar ao modo de consciex; a técnica da imobilidade física vígil; as técnicas parapercepciométricas; as técnicas projetivas; a técnica da diferenciação
pensênica; a técnica das 3 hipóteses; a técnica do caderno de bolso; a técnica de encarar a vida
enquanto experimento científico; a técnica do arco voltaico craniochacral sendo a mais eficaz
para desbloqueio holochacral.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labcon; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna;
a docência enquanto laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; a função interparadigmática
dos Colégios Invisíveis.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da expansão causal; os efeitos da autexperiência fundamentada; os efeitos do abertismo consciencial; os efeitos dos Cursos Intermissivos (CIs);
a Conscienciologia enquanto efeito das necessidades para-históricas do grupo evolutivo e do Planeta; os megaefeitos sutis do holopensene dos Serenões; as pontes interparadigmáticas pelo estudo dos efeitos conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses fixadas pela teática do paradigma consciencial.
Ciclologia: o ciclo paracognitivo expansão etiológica–inversão etiológica; os ciclos de
aprendizado; os ciclos de causa e efeito; os ciclos da autolucidez consciencial; o ciclo reflexão-planificação-ação; o ciclo análise-síntese.
Enumerologia: a expansão das variáveis; a expansão dos fatores; a expansão dos agentes; a expansão dos determinantes; a expansão das origens; a expansão dos porquês; a expansão
dos princípios. A causa; o propósito; a intenção; a motivação; a premissa; o fundamento; a justificativa. A mãe da criançada; a raiz da árvore; o gerador de energia; a nascente do rio; o precedente
da justiça; os rudimentos da linguagem; o alicerce da construção.
Binomiologia: o binômio concausa extrafísica–antiacaso; o binômio visão de conjunto–
–governabilidade consciencial; o binômio bastidores-ribalta; o binômio Parafisiologia-Cosmoeticologia; o binômio lucidez-autocrítica; o binômio retrocognição-precognição; o binômio descablagem-reciclagem.
Interaciologia: a interação entre múltiplas fontes; a interação teoria-prática; a interação paracérebro-cérebro; a interação parafato-fato; a interação autocosmovisão-autocognição;
a interação parte-todo; a interação materpensene–holopensene social.
Crescendologia: o crescendo acaso-antiacaso; o crescendo causa imediata–causa mediata; o crescendo multifatorialidade-omnicogniscibilidade-policonsciencialidade.
Trinomiologia: o trinômio causas-concausas-consequências; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio teoria-autexperimentação-verificação; o trinômio passado-presente-futuro;
o trinômio parapsiquismo-autocognição-holomaturidade; o trinômio pensamento multifatorial–
–pensamento sistêmico–pensamento complexo.
Polinomiologia: o polinômio (aliteração) percepção-subjetivação-elaboração-intersubjetivação; o polinômio ideia-hipótese-senso-princípio-teoria.
Antagonismologia: o antagonismo desconfiança / descrença; o antagonismo correlação
/ causalidade; o antagonismo causalidade / determinismo; o antagonismo fator exógeno / fator
endógeno; o antagonismo aparência / essência; o antagonismo determinismo / autodeterminismo; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida.
Paradoxologia: o paradoxo de a sobrecarga parafenomênica poder acarretar efeitos
deletérios à cognição; o paradoxo de a retilinearidade pensênica extrapolar a lógica linear;
o paradoxo de o efeito ser causa; o paradoxo de as justificativas para não mudar serem pautadas
em fatos apontados enquanto determinismo, mas causados pela própria vontade da conscin no
passado; o paradoxo de quanto mais complexo for o raciocínio, mais simples pode ser a conclusão; o paradoxo de a preocupação com a causa primária ser improdutiva.
Politicologia: as políticas conscienciocêntricas.
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Legislogia: o estabelecimento de relações de causalidade constantes formando princípios
e leis do conhecimento científico; a lei da Projeciologia; a lei da proéxis; a lei de causa e efeito;
as leis das probabilidades; a revisitação da lei dos 3 estados do conhecimento (Auguste Comte,
1798–1857).
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a descrenciofobia.
Sindromologia: a síndrome do impostor na desvalorização dos achados pesquisísticos;
a síndrome da distorção cognitiva; a síndrome de Gabriela.
Maniologia: a mania de ficar só na teoria; a mania de dar peso.
Mitologia: os mitos religiosos reforçando teses materialistas; a Mitologia Acadêmica.
Holotecologia: a experimentoteca; a parapsicoteca; a metodoteca; a filosofoteca; a cognoteca; a paradigmoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Holofilosofia; a Experimentologia; a Paracognologia; a Analiticologia; a Parametodologia; a Parapercepciologia; a Etiologia; a Descrenciologia; a Lucidologia; a Pensenologia; a Projeciologia; a Cosmoconscienciologia; a Recinologia;
a Teaticologia; a Interparadigmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autoconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; a consciex
assediadora; a consciex assistente; a consciex parapsicótica; a paraturma de intermissivistas.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o autorreeducador; o parapercepciologista; o autopesquisador; o conscienciólogo; o epicon lúcido; o intelectual; o filósofo intermissivista; o paracientista; o tenepessista; o projetor
consciente.
Femininologia: a agente retrocognitora; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a autorreeducadora; a parapercepciologista; a autopesquisadora; a consciencióloga; a epicon lúcida; a intelectual; a filósofa intermissivista; a paracientista; a tenepessista; a projetora
consciente.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens rationalis; o homo sapiens lucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
cosmovisiologus; o Homo sapiens verponologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: expansão etiológica mínima = o aumento da autocognição causal produzindo hipóteses de pesquisa a partir da autexperimentação parapercepciológica; expansão etiológica máxima = o aumento da autocognição causal rompendo as barreiras autoparadigmáticas pela
validação da própria consciência enquanto causa primária da autevolução.
Culturologia: a cultura da autorreflexão experiencial; a cultura da autexperimentação
paracientífica; a cultura da autopesquisa; a cultura do mentalsoma.
Taxologia. É impossível isolar única causa de determinado fenômeno ou ocorrência. No
entanto, para fins didáticos, segundo a Etiologia, é possível classificar, por exemplo, 23 causas
agrupadas em 9 variáveis, dispostas em ordem lógica:
A. Abrangência. Quanto ao conteúdo analítico:
01. Causas contextuais.
02. Causas universais.
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B. Dimensão. Quanto à ocorrência relativa da manifestação:
03. Causas intrafísicas.
04. Causas extrafísicas.
05. Causas energéticas.
C. Proxêmica. Quanto à proximidade dos efeitos:
06. Causas imediatas.
07. Causas mediatas.
D. Locus. Quanto à localização:
08. Causas intraconscienciais.
09. Causas extraconscienciais.
E. Padrão. Quanto à repetibilidade indicadora de constante:
10. Causas pontuais.
11. Causas sistemáticas.
F. Personalidade. Quanto à manifestação de determinado traço consciencial:
12. Causas genéticas.
13. Causas paragenéticas.
14. Causas mesológicas.
G. Peso. Quanto à força determinística:
15. Causas primárias.
16. Causas secundárias.
17. Causas terciárias.
H. Responsabilidade. Quanto à responsabilização dos agentes:
18. Causas individuais.
19. Causas coletivas.
I. Veículo. Quanto à ocorrência veicular de manifestação:
20. Causas somáticas.
21. Causas energossomáticas.
22. Causas psicossomáticas.
23. Causas mentaissomáticas.
Hipóteses. Eis, em ordem alfabética, 10 exemplos de hipóteses causais comuns na vida
dos conscienciólogos, mulheres e homens interessados:
01. Aulas. O preparo prévio da aula pelo docente acarretando mais inscrições no curso.
02. Autassédio. O pensene autassediador de menos-valia ocasionando heterassédios.
03. Câncer. A autointoxicação pensênica gerando câncer no soma.
04. Duplismo. A falta de blindagem energética da casa suscitando brigas de casal.
05. Fofocas. O exopensene propiciando comentários heterassediadores e imaturidades.
06. Gescon. O amparador extrafísico germinando a fecundação ideativa na gescon.
07. Heterassédio. A consciex, vítima do passado, criando acidentes de percurso.
08. Mesologia. O holopensene do shopping concausando compras desnecessárias.
09. Recin. A reciclagem do traço raiz determinando alterações em todas as áreas da vida.
10. Verpon. O genopensene intermissivo produzindo a neoverpon na intrafisicalidade.
Corrente. O estudo dos efeitos produz novas hipóteses de causas. Eis exemplo ilustrativo, de corrente de causalidade, com 5 itens lógicos, partindo da reflexão sobre adversidades
e frustrações pessoais:
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1. Restringimentos. As adversidades e frustrações são efeitos das limitações e restringimentos heteroimpostos na vida.
2. Ressoma. As limitações e restringimentos heteroimpostos na vida são efeitos das
condições intrafísicas da ressoma.
3. Holocarmalidade. As condições intrafísicas da ressoma são efeitos do saldo holocármico da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
4. Escolhas. O saldo holocármico da FEP é efeito das ações e escolhas da consciência
na holobiografia.
5. Lucidez. As ações e escolhas holobiográficas dos pré-serenões são efeitos da lucidez
da consciência em cada momento evolutivo.
Desperticidade. A expansão etiológica culmina em maior autoconsciencialidade pela
identificação clara dos fatores endógenos e exógenos da automanifestação. De acordo com a Lucidologia, a desperticidade é ponto de virada no qual mesmo no nível mínimo de lucidez a vontade já se sobrepõe às interferências ambientais e interconscienciais externas. Tal condição torna
a consciência dirigente da própria evolução, explicando a exponencialidade da Escala Evolutiva
das Consciências. Desperticidade é autodeterminação.
Timing. Atinente à Paradireitologia, importa avaliar o timing pessoal e das outras consciências no processo de expansão etiológica conduzente à evolução, sendo o Paradireito balizador
das interrelações com base no respeito cuidadoso quanto aos diferentes níveis paracognitivos. Limites são necessários.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a expansão etiológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
03. Atualização autoparadigmática: Paradigmologia; Neutro.
04. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
05. Binômio correlação-causalidade: Autopesquisologia; Neutro.
06. Concausa extrafísica: Etiologia; Neutro.
07. Desassédio do contrapensene: Desassediologia; Homeostático.
08. Efeito: Efeitologia; Neutro.
09. Hermenêutica autovivencial: Autopesquisologia; Neutro.
10. Interrelação fenomênica: Fenomenologia; Neutro.
11. Inversão etiológica: Autocogniciologia; Homeostático.
12. Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
13. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Pseudobjetividade: Intrafisicologia; Neutro.
15. Ultrexegética: Exegeticologia; Neutro.

O BINÔMIO AUTORREFLEXÃO-AUTEXPERIMENTAÇÃO
IRROMPE OS LIMITES COGNITIVOS DA CONSCIN, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO, A LUCIDEZ,
E A AUTODETERMINAÇÃO RUMO À COSMOVISIOLOGIA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ao observar algum fenômeno, consegue elencar
o número de variáveis incidentes? Qual a abrangência das sínteses?
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 217, 323 e 392.

I. M. F.
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EXPECTATIVA
(INTERACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A expectativa é a condição íntima de a consciência, intra ou extrafísica, esperar retorno ou resposta por meio dos pensenes, posicionamentos, atitudes e comportamentos de
conscins e consciexes, e ainda, das situações, fatos e ocorrências no entorno.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo expectativa provém do idioma Latim Medieval, ex(s)pectativus,
derivado do radical ex(s)pectatum, supino do verbo ex(s)pectare, “estar na expectativa de; esperar; desejar; ter esperança”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Expectação. 2. Espera. 3. Aguardamento.
Antonimologia: 1. Indiferença. 2. Desinteresse. 3. Desilusão.
Estrangeirismologia: a open mind; o rapport com ideias afins; a calm mind vivenciada
diuturnamente; o modus ratiocinandi equilibrado; a glasnost consciencial; o raciocínio a priori;
os conflicting thoughts; a mental rumination.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às interações conscienciais sadias.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tensão intraconsciencial; as influências holopensênicas; a interferência de consciexes geradoras de confusão pensênica quanto aos possíveis
acontecimentos; os autopensenes geradores de ansiedade e expectativa; o holopensene da reciprocidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes assistenciais.
Fatologia: a expectativa; a expectativa exequível; as expectativas do cotidiano; a probabilidade de ocorrência; a busca da perfeição; a expectativa frustrada; a decepção; a distorção na
análise da situação e das probabilidades quanto aos resultados esperados; o raciocínio falho; o ângulo de visão; os filtros mentais pessoais; as ideias pré-concebidas; a percepção e / ou interpretação incorreta gerando expectativas inatingíveis; as expectativas geradas pelas religiões; o desapontamento perante a ausência de retorno; as falsas promessas; as idealizações; os enredos mentais imaginários; as carências geradoras de expectativas; os autodevaneios repetitivos consequentes da expectativa; a ansiedade; os processos emocionais; as imaturidades; a espera pelos encontros e reencontros; as falhas de comunicação; as evocações nocivas originadas das expectativas;
os riscos imaginários; a imposição de ideias visando diminuir as expectativas; o desrespeito às
opções alheias; a espera nem sempre bem intencionada; o egocentrismo e a arrogância impondo
aos demais a satisfação das expectativas pessoais; os valores pessoais conflitantes com os valores
alheios; o descontrole pessoal induzindo expectação; a atribuição de culpa pelo retorno frustrado;
a acusação despropositada; os mecanismos de cobrança; a expectativa de recompensa e retribuição pelo feito; as limitações pessoais e alheias; as expectativas ativando mecanismos de defesa do
ego (MDEs); a autexposição na condição de fator gerador de expectativas; o mecanismo da esquiva e / ou indiferença; a ausência de planos pelo medo da frustração; a falta de autocriticidade; os
deslumbramentos; o desejo do entendimento alheio; os solilóquios; os experimentos geradores de
ansiedade; a transitoriedade da vida e dos acontecimentos; o inesperado; a aceitação das incertezas; a adaptabilidade; a espera do alcance das metas; a autoinserção no fluxo do Cosmos; a surpreendência para além das expectativas; a sintonia com a autoproéxis; a responsabilidade pessoal
para alcançar os resultados almejados; a desformatação das ideias pré-concebidas; a desconstrução de expectativas; o desapego; a assertividade nas relações interpessoais; o comprometimento
tranquilizador; os contratos assumidos; a promessa cumprida; a capacidade de autodesassédio;
o autocontrole minimizando ansiedades e medos; a vivência do perdão; a aceitação do outro; o al-
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truísmo; a predisposição assistencial; a condição da desperticidade; o padrão de anticonflitividade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a expectativa do
encontro com o amparador extrafísico; a expectativa da projeção consciente; as vivências parapsíquicas esperadas; o medo do assediador extrafísico; as expectativas geradas na pré e pós-dessoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ausência de expectativa–potencialização da interassistência; o sinergismo conexão com amparo–controle da expectativa; o sinergismo paralisante expectativa-tensão-ansiedade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria das interrelações conscienciais.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de relaxamento.
Voluntariologia: a interassistência prestada no voluntariado conscienciológico capaz
de diminuir as expectativas interpares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio
Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito do processo emocional repercutindo nas expectativas; o efeito do
trabalho energético na manutenção da lucidez e diminuição das expectativas.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses na superação do ansiosismo e das incertezas.
Ciclologia: o ciclo tentativas-erros geradores de expectativas a cada recomeço.
Binomiologia: o binômio pessoas diferentes–manifestações distintas; o binômio expectativa-recompensa; o binômio expectativa-cobrança; o binômio loc interno–loc externo.
Interaciologia: a interação valor pessoal–expectativa; a interação realidade alheia–realidade pessoal; a interação Socin-Sociex.
Crescendologia: o crescendo expectativa-realização; o crescendo diminuição do percentual de expectativa–diminuição do estresse–aumento do autapaziguamento.
Trinomiologia: o trinômio distorção perceptiva–distorção interpretativa–conclusão errônea; o trinômio raciocínio falho–interpretação incorreta–expectativa frustrada; o trinômio expectativa exagerada–frustração–antagonismo; o trinômio expectativa frustrada–decepção–arrependimento.
Polinomiologia: o polinômio desejo-motivação-busca-expectativa-resultado; o polinômio empatia–diminuição da expectativa–interassistência–assertividade.
Antagonismologia: o antagonismo expectativa adequada / expectativa exagerada;
o antagonismo ideal / real; o antagonismo planejado / inesperado; o antagonismo expectativa
atendida / expectativa frustrada.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a neofobia; a fobia de errar.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); a síndrome da bipolaridade.
Maniologia: a mania de sempre esperar o pior.
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Holotecologia: a assistencioteca; a despertoteca; a evolucioteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a parapercepcioteca.
Interdisciplinologia: a Interaciologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Paradireitologia;
a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Despertologia; a Pensenologia; a Parapercepciologia; a Etologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin vulgar; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a personalidade adaptável; a personalidade difícil; a personalidade otimista; a personalidade pessimista; a personalidade realista; o pré-serenão; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador; o assediador; o autista; o autodecisor;
o comunicólogo; o conviviólogo; o expectador; o frustrado; o perdedor; o vencedor; o realizador;
o pesquisador; o proexista; o reeducador; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora; a assediadora; a autista; a autodecisora;
a comunicóloga; a convivióloga; a expectadora; a frustrada; a perdedora; a vencedora; a realizadora; a pesquisadora; a proexista; a reeducadora; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens illucidus;
o Homo sapiens inquisitor; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens obsessor; o Homo sapiens obsidiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: expectativa emocional = aquela baseada no desejo da ocorrência de algo
ou nas percepções e interpretações incorretas ou fantasiosas, sem criticidade e discernimento; expectativa racional = aquela proveniente da análise coerente e crítica, considerando fatos passados
e tendências futuras, com prevalência do discernimento.
Culturologia: o multiculturalismo; a cultura da intercooperação; a cultura da recompensa; as diferenças culturais.
Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, 10 variáveis a serem consideradas na expansão do tema, capazes de interferir no conteúdo da expectativa:
01. Ansiedade. O incômodo gerado pelas expectativas e a falta de tranquilidade pessoal,
podendo resultar na tentativa de domínio e controle da situação, de maneira inadequada.
02. Apriorismo. As ideias pré-existentes podendo facilitar ou dificultar a aceitação de
novas condições, afetando expectativas.
03. Autoconceito. A autoimagem fundamentada na crença das capacidades pessoais visando o alcance dos resultados almejados, adequada ou inadequada.
04. Comunicação. A falta, incompletude ou inadequação das informações podendo implicar em expectativas equivocadas e resultados insatisfatórios.
05. Ego. O fato de a síntese de toda expectativa ser íntima e pessoal, mesmo havendo
metas grupais, podendo ser elemento facilitador ou dificultador das análises.
06. Maturidade. A iniciativa de trazer a responsabilidade para si e, ao mesmo tempo,
reduzir as exigências com os demais, requerendo maior autossuperação e intercompreensão.
07. Motivação. O nível de interesse gerador da expectativa podendo funcionar como
elemento propulsor da ação.
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08. Objetivo. Os valores, intenções e níveis de Cosmoética repercutindo nas escolhas
e expectativas.
09. Rigor. As auto e heterocobranças excessivas podendo prejudicar a real percepção
dos limites dos envolvidos.
10. Senso de realidade. O correto dimensionamento das capacidades pessoais e grupais
tendendo a adequar as expectativas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a expectativa, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Binômio expectativa-recompensa: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
04. Carência insatisfeita: Autoproexologia; Neutro.
05. Complicador: Experimentologia; Neutro.
06. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
07. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
08. Extrapauta: Comunicologia; Neutro.
09. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
10. Frustração: Psicossomatologia; Nosográfico.
11. Juízo de valor: Heterocriticologia; Neutro.
12. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
13. Poder de realização: Autodeterminologia; Neutro.
14. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
15. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.

NA MEDIDA DA EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA, AMPLIAÇÃO DA AUTOLUCIDEZ E QUALIFICAÇÃO DA INTERASSISTÊNCIA, DIMINUEM AS EXPECTATIVAS EMOCIONAIS
EM RELAÇÃO AOS COMPASSAGEIROS EVOLUTIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda alimenta expectativas em relação ao comportamento das demais consciências? Considera abrir mão do retorno das ações interassistenciais?
M. R. V.

